
Kaip režisierius generolu
tapo ?

Jų “Stalingradas” . . . 
Bekovodamos tvirtėja. 
Ką sako kiti?

Rašo R. MIZARA

Iš režisieriaus j generolo 
uniformą !. . .

Taip atsitiko ukrainiečiui 
P. Veršigorai, kuris prieš an
trąjį pasaulinį karą buvo U- 
krainos kino studijoje Kijeve 
režisieriumi.

“Karas mane užtiko ant 
stogą Kijevo kinostudijos, 
kurioje Ukrainos kino meis
trai sukūrė eilę žymių fil- 
™ ** mu . . .

šitaip bylojfe apie save Vcr- 
šigora, kuris, kaip skaitytojas 
matys, buvo ne tik gabus re
žisierius, geras partizanu va
das, bet ir yra talentingas ra
šytojas.

Skaitykit jo apysaką “Gry
nos Sąžinės Žmonės,” pradė
jusią Laisvėje pasirodyti ge
gužės 26 dienos laidoje.

Skaitykit ir įsisąmoninkite 
tuo, ką autorius rašo, nes jis 
rašo iš gyvu patyrimu, iš sa
vo išgyvenimą, iš išgyvenimu 
tūkstančiu tarybiniu piliečiu, 
negirdėtu pasiaukojimu ir 
drąsa kovojusiu vokiškuosius 
fašistus.

Nuoširdus mano patarimas 
visiems: būtinai perskaitykit 
“Grynos Sąžinės žmones”!

šis kūrinys mane sužavėjo.
★ * *

Ar atsimenat, kai Kinijos 
čiang kai-šekininkai bliovė, 
būk jie šanghaju padarysią 
“antruoju Stalingradu” ?

Mes tuomet juokėmės iš jų 
kvailo gyrimosi. Ir buvo dėl 
ko juoktis.

Nacionalistų kariai “kovo
jo” tol, kol liaudies išlaisvini
mo armija susirikiavo ir rim
tai pasiryžo miestą išlaisvinti. 
Tuomet čiangkai-šekininkai 
.nešdinosi link Woosun^o, 
esančio į šiaurius nuo šan- 
ghajaus.

Tik dalis nacionalistų spė
jo pasprukti — kiti pasidavė 
komunistams nelaisvėn!...

★ ★ ★
Kalbant apie Kinijos ko

munistines armijas, reikia ne
išleisti iš galvos to fakto : be
kovodamos, jos tvirtėja.

Tai būdingas komunistų 
bruožas: visur jie auga, tvir-> 
tėja tik kovose su priešu!

Tarybų Sąjungos armijos, 
atsimename, visuomet iš kiek
vieno susirėmimo su priešu iš
eidavo tvirtesnės.

Pati Tarybų Sąjunga 1941 
metais buvo silpnesnė negu 
1945 metais, kada karas bai-j 
gėsi.
' Tas pats Kinijoje: komunis
tinės liaudies aiTnijos prasi
dėjo, taip sakant, iš nieko. 
Bekovodamos už liaudies ir 
visos Kinijos laisvę, besi grum
danti os su amerikiniais gin
klais apginkluotomis čiang 
Kai-šeko armijomis, liaudies 
armijos didėjo, tvirtėjo, o čiang 
kai-šekininkai vis silpnėjo ir 
mažėjo!

★ ★ ★
Dabar pas mus vedamas 

žiaurus karas prieš ameriki
nius komunistus.

Jię visaip persekiojami, puo
lami; areštuojami, kalinami, 
teisiami; jie krikštinami viso
kiomis nedailiomis pravardė
mis.

Bet jie nepasiduoda! Ne
didelė komunistų partija, ta
čiau tai gaji partija.

Tūli žmonės yra linkę ma
nyti, jog šiai partijai lemta 
augti ir plėstis- dėl to, kad 
ji drąsiai ir ryžtingai kerta 
priešui atgal.

Partijos vadovai tą patį sa
ko, teigdami:

—Mūsų dalykas yra teisin
gas ,mes kovojame už liaudies 
reikalus, todėl mes niekad ne
pralaimėsime,—galutinoje iš
vadoje pralaimės tie, kurie 
mus dabar žiauriai puola, — 
pralaimės kapitalistai.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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ANGLIJOS TEISMAS NEIŠDUODA EISLERIO AMERIKAI
------------------------------------------------------------ ,----------------------------------------------------- -a ------------------
KINŲ LIAUDIES ARMIJA 
UŽĖMĖ W OOS I NG A

Višinskis Siūlo Tokią Keturių 
Kontrolę Vokietijai, Kurioj 
Kiekvienas Turėtų/ Veto Teisę

Suėmė Daug Pri^šy; Gerai Sutvarkė Šanghaju; Padaugino 
Maisto; Žmonės Sveikina Liaudies Laisvinimo Armiją

Šanghai, Kinija. — Kinų 
liaudininkų - komunistų ar
tilerija išbombardavo tau
tininkų tvirtovę Woosunge, 
ir Liaudies Armija užėmė 
tą miestą prie Whangpoo 
upės žiočių į jūrą. Woosung 
yra 12 mylių j šiaurę nuo 
liaudininkų užimto Šang- 
hajaus didmiesčio.

Liaudininkai suėmė 15,- 
000 tautininkų kariuomenės 
ties šiauriniais Šanghajaus 
priemiesčiais, Tie tautinin
kai bandė sulaikyti liaudi
ninkus, kad daugumas tau
tininkų armijos galėtų pa
bėgti vakarinėmis Whang
poo upės pakrantėmis Į 
Woosungo tvirtovę.

Ties Woosungu buvo su
telkti tautininkų laivai sa
vo kariuomenei išgabenti.

Dar stinga žinių, kiek 
Liaudies Armija suėmė 
tautininkų Woosunge.

Pačiame Šanghajuje pa
sidavė paskutiniai tautinin
kų kariuomenės likučiai, 
kurie iš pašto ir tūlų kitų 
didžiųjų mūrų šaudė per 
43 valandas po to, kai liau
dininkai užėmė miestą.

Anglų - amerikonų kore
spondentai matė, kaip liau
dininkai varė nelaisvėn 
“tūkstančius ant tūkstan
čių tautininkų kariuome
nės.”
Normali Būklė šanghajuje

Komunistam - liaudinin
kam užėmus Šanghaju, su
sitvarkė miesto gyvenimas. 
Normaliai veikia fabrikai, 
krautuvės, važiuotė, radi
jas, elektra ir kitos įmonės: 
Atsteigti susisieki- 
m a i telegrafu ir tele
fonais su Peipingu, Tientsi- 
nu ir kitas liaudininkų už
imtais miestais. Padaugėjo 
ir atpigo maistas.

New Yorko Times kores
pondentas Walter Sullivan 
dėl to rašo:

— Šanghajuje jau ne
trūksta maisto.

Pirm keleto dienų (kol

Graiką Fašistai Nužudė 
Dar 138 Polit. Kalinius

Athenai, Graikija.— Mo
narcho - fašistų teisinai 
nusmerkė mirti dar 239 de
mokratinius graikus, kaip 
tariamus komunistus arba 
partizanų rėmėjus. 138 ne
smerktųjų jau sušaudyti.

Monarchistai giriasi, kad 
sumušą partizanus Thessa- 
lijoj ir Roumeli, vidurinėje 
Graikijoje.

Dar tūli prideda:
—Kinijos bučeris čiang 

Kai-šekas to krašto komunis
tus žudė ne šimtais, bet tūks
tančiais, o ką gi jis pelnė? Jis 
pelnė tai, kad šiandien jany 
pačiam teks nešdintis iš Ki
nijos. .. s '
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tautininkai valdė miestą), 
visai negalima buvo daržo
vių gauti. Dabar daržovės 
pradėjo plaukti miestan.

Kitas Times korespon
dentas sako:

Atrodo, jog Šanghajus su 
6 milionais savo žmonių ur
mu persimetė į komunistų 
stovyklą.

Studentai ir studentės 
džiaugsmingai šoka gatvė
se ir dainuoja: “Lai gyvuo
ja Liaudies Laisvinimo Ar
mija per 10 tūkstančiu me
tu!” v

New Jersey Valstijos 
Teismas Panaikino 
įstatą prieš Streiką

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos vyriausias 
teismas vienbalsiai panai
kino valstijinį įstatymą, ku
ris buvo užgynęs streikus 
prieš tokias “visuomenės 
aptarnavimo” įmones, kaip 
kad telegrafas, telefonai, 
elektrą ir kt. Teismas atra
do, jog tas įstatymas prie
šingas konstitucijai.

Įstatymas reikalavo prie
varta “taikyti” (laužyti) to
kius streikus ir skyrė dide
les bausmes nepasiduodan- 
tiem streikieriam.

Smarkūs Turky Išstojimai 
Prieš Graikijos Fašistus

Istanbul, Turkija. — Čia 
įvyko didžiulė turkų pro
testo demonstracija dėl to, ; 
kad graikai savo sostinėje 
Athenuose pasisavino “so- 
kker” rungtynių laimėji
mą. Turkai tvirtino, kad 
jie, o ne graikai, laimėjo. 
Buvo smarkių susikirtimų 
tarp turkų policijos ir de-, 
monstrantų.

Istanbulo priemiestyje 
Izmare 15,000 turkų de- 
demonstruodami maršavo 
link Graikijos konsulato, 
bet policija pastojo jiems 
kelią.

Suprantama, jog turkai 
iš tikrųjų demonstravo 
prieš Graikijos monarcho- 
fašištų valdžią, o ginčas dėl 
rungtynių laimėjimo buvo 
tik pateisinimas išstoji
mams prieš graikų fašis
tus. <

PIRMADIENĮ LAISVE 
NEIŠEIS

Pirmadienį, gegužės 30, 
Laisvė neišeis, nes tai 
bus hacionalė šventė Me
morial-Decoration Diena.

Washington. — Genera- 
lis prokuror. Clark pareiš
kė, kad Amerika dės nau
jas pastangas išgauti Eisle- 
riui iš Anglijos.

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Andrius Višinskis siūlė Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
ministrų konferencijai at
kurti Vokietijoje tokią ben
drą visų keturių kontrolę, 
kuri galėtų tiktai vienbal
siai nutarimus daryti.

Keturi Didieji yra Jung
tinės Valstijos, Sovietų Są
junga, Anglija ir Francija.

Višinskio pasiūlymas rei
škia, kad bet kuri šių ketu
rių didžiųjų valstybių gali 
atmesti - vetuoti daugumo 
nutarimą.

Amerikos valstybės sek
retorius Dean Achesonas 
(užsieninis ministras) pir
miau kalbėjo prieš atgaivi
nimą Keturių Didžiųjų 
kontrolės tarybos, kuri bu
vo įsteigta pagal Potsda
mo sutartį.

Ketvirtadienį Achesonas 
jau sutiko atkurti keturių 
kontrolę visai Vokietijai, 
bet jis sakė, kad kontrolės

Pavyzdinga Kinų Liaudies 
Armijos Savidrausmė

Šanghai, Kinija. —Ame
rikinė žinių agentūra Asso
ciated Press rašo:

— Komunistų kariuome
nės elgesys čia parodo vie
ną priežastį, kodėl jie laimi 
karą (prieš tautininkus).

Nežiūrint, kas atsitiktų 
ateityje, komunistai pada
rė tikrai gerą pirmąjį. į- 
spūdį Šanghajui.

Vienas prieškomunistinis 
biznierius pasakojo, kaip 
jis matė komunistą kareivį 
valgant sausus ryžius iš 
bliūdelio. Kūlis (vargin
giausias padienis darbinin
kas) pasiūlė kareiviui stik
lą verdančio vandens, nors 
tai yra prastas arbatos pa
vadavimas.

Kareivis nepriėmė van
dens ir davė pamoką kūliui 

TEISĖJAS GRŪMOJA ĮKALINT B. DAVISĄ, 
KOMUNISTĄ N. Y. MIESTO TARYBOS NARĮ

New York. — Teisėjas 
Haroldas Medina grasino 
atšaukti užstatą komunisto 
Beniamino Daviso, New 
Yorko miesto tarybos na
rio, ir laikyti Davisą kalė
jime be parankos, iki užsi
baigs teismas prieš Komu
nistų Partijos vadus.

Davis yra vienas 12 kal
tinamųjų komunistų vadų 
ir pats advokatas.

Davis reikalavo, kad tei
smas priimtų kaip doku
mentą Daily Workerio re
daktoriaus John Gates 
li938 m. parašytą ir išspau
sdintą straipsnį apie res- 
publikiečių kovą Ispanijoje 
prieš Franko, Mussolinį ir 
Hitlerį. Davis sakė, tai bū
tų dar vienas parodymas, 
kaip Gates ir kiti komunis

taryba turėtų paprastu 
daugumu balsų spręsti 
klausimus. Achesonas prie
šinosi Višinskio siūlymui, 
kuris reikalauja vienbalsių 
tarimų, atsieit, veto teisės 
kiekvienam prieš daugumą.

Višinskis, atsakydamas 
Achesonui, pastebėjo, kad 
amerikonai, anglai ir fran- 
cūzai yra susitarę tik vien
balsiai spręsti klausimus, 
paliečiančius vakarinę Vo
kietiją, kurią jie yra užė
mę.

—Kodėl gi Amerika neno
ri pripažinti vienbalsių ta
rimų visiems Keturiems 
Didiesiems dėl ištisos Vo
kietijos? — užklausė Vi
šinskis, ir pridūrė:

— Jeigu klausimai būtų 
sprendžiami tiktai papras
tu balsų daugumu, tai nu
tarimus visai Vokietijai da
rytų Jungtinės Valstijos, 
nes anglai ir prancūzai bal
suotų taip, kaip Amerika 
nori.

ir susirinkusiam žmonių 
būriui. Kareivis aiškino, 
kad Liaudies Laisvinimo 
Armija niekuomet nieko 
neima iš gyventojų.

Kitas kareivis pastebėjo, 
kad jis jau trys dienos kai 
nevalgęs. Vienas praeivis 
pasiūlė jam duonos. Karei
vis nepriėmė, paaiškinda
mas, jog tai būtų prastas 
kareivis, jeigu negalėtų tris 
dienas be maisto išbūti.

‘Dar kiti komunistai ka
reiviai atsisakė eiti į lovas, 
verčiau ant šaligatvių mie
godami. Jie sakė, jog neno
ri skriaust gyventojų.

Tai didelis skirtumas nuo 
tautininkų kariuomenės el
gimosi per kėlias paskuti
nes savaites. Tautininkai 
plėšė gyventojus.

tai kovoja prieš fašizmą, už 
demokratines laisves ir 
kasdieninius darbo žmonių 
reikalus.

Tuo tarpu liudijo Gates, 
atsakinėdamas į klausimus, 
aiškindamas komunistų vei
kimą ir užginčydamas, būk 
jie siekią jėga ir prievarta 
nuversti Amerikos valdžią.

Teisėjas atmetė minimą 
straipsnį, pareikšdamas, 
kad tas raštas neturįs jo
kios vėrtės šiai bylai.

Davis atsiliepė:
— šis teismas yra tiesiog 

nepakenčiamas; jis fakti- 
nai atmeta viską, kas tik 
parodo tikrąją mūsų parti
jos politiką. Tai net'juo
kingas teismas, kuris re
miasi tiktai melagingais 
FBI šnipų plepalais.

Dienraščio XXXI.

EISLER PALIUOSUOTAS
KAIP POLIT. PABĖGĖLIS 

♦

Angly Teismas Atmetė Amerikos Reikalavimą Išduot Nacių
Priešą Eislerį Grąžinimui į Jungtines Valstijas

pasporto Vokietijon grįžti.
Eisleris buvo laikomas po 

$23,500 užstatų iki savo a- 
peliacijos teismų. Bet, tų 
teismų nelaukdamas, jis į- 
lipo į lenkų laivą Batory 
New Yorke ir plaukė Len
kijon.

Kuomet laivas staptelėjo 
Anglijos uoste Southampto- 
ne, tai anglų policija geg. 
14 d., pagal Amerikos rei
kalavimą, išplėšė Eislerį iš 
laivo ir įmetė kalėjiman.

Jis ir buvo laikomas ka
lėjime be užstato, iki anglų 
teismas Londone praeitą 
penktadienį paliuosavo Eis
lerį, kaip politinį pabėgėlį.

Amerikos atstovai šiame 
teisme tvirtino, būk Eisle
ris esąs /paprastas krimi
nalinis prasikaltėlis, bėgės 
nuo bausmės.” Jis, girdi, 
“kreivai prisiekęs”, o tai e- 
sąs kriminalinis nusidėji
mas, kaip pasakojo ameri
kiniai advokatai Londono 
teisme.

Teisėjo Pareiškimas
Anglu teisėjas atsakė:
— Nėra ne krislelio tei

sybės tvirtinime, būk Eis
leris kreivai prisiekęs. Jis 
yra ne kriminalinis, o poli
tinis pabėgėlis. Todėl ir pa- 
tiuosuojamas.

Paleistas Eisleris visų 
pirma padavė ranką sergė
jusiems jį policininkams, o 
paskui pasisveikino su teis
mo pareigūnais.

Eisleris planavo nuvykti 
Lenkijon, o iš ten grįžti 
Vokietijon.

Leipcigo universitetas, 
sovietin. Vokietijos ruožte, 
jau seniai kvietė Eislerį į 
profesorius.

Karo metu Eisleris, ko
votojas prieš hitlerizmą, 
buvo pabėgęs nuo nacių 
kirvio į Franciją. Iš ten jis 
keliavo per Jungtines Val
stijas į Meksiką, bet Jungt. 
Valstijų vyriausybė jį su
laikė ir ėmė visaip perse
kioti. Eisleris kartotinai 
prašė leisti jam Vokietijon 
grįžti, bet Amerikos val
džia neleido.

Streikieriai Smerkia
Singerio Komp. Delsimą

Elizabeth, N. J. — Strei
kuojantieji Singer siuva
mųjų mašinų kompanijos 
darbininkai su pasipiktini
mu smerkia ją, kad kompa
nija pertraukė derybas dėl 
taikymosi, nieko apie tai 
nepranešdama streikieriam.

Deryboms pertraukti 
kompanija panaudojo ant
raeilį ginčą su CIO unija 
dėl to, kiek darbininkų rei
kia fabrikui prižiūrėti 
streiko metu. Kompanija 
reikalavo per daug prižiū
rėtojų.

London. — Čionaitinis 
magistrato teismas atmetė 
Amerikos reikalavima iš
duoti jai Gerhartą Eislerį, 
vokietį komunistą. Teismas 
pripažino Eislerį politiniu 
pabėgėliu, turinčiu prie
glaudos teisę Anglijoje.

Amerikiniai teismai buvo 
dviem atvejais nuteisę Eis
lerį kalėti, girdi, už “Kon
greso paniekinimą” ir už 
“kreivą priesaiką”. Esą, 
Eisleris po priesaika davęs 
neteisingus atsakymus į 
klausimus aplikacijoje' dėl

Rytinėje Vokietijoje 
Geriau negu Vakarinėj, 
Tvirtina Višinskis

Paryžius. — Sovietu kon
troliuojamo j rytinėj Vokie
ti joj pramonės gamyba ir 
ūkis geriau vyksta, negu 
vakarinėje to krašto sri-. 
tyje, užimtoje anglų-ameri- 
konų ir francūzų, — parei
škė užsieninis Sovietu mi
nistras Višinskis.

Taip jis Keturių Didžiųjų 
konferencijoje atsakė Dea- 
nui Achesonui, Amerikos 
valstybės sekretoriui. Mat, 
Achesonas įtarė, kad So
vietai “suskurdinę” rytinę 
Vokietiją.

Višinskis sakė:
Pramonė-gamyba sovie

tiniame Vokietijos ruožte 
pasiekė 96 nuošimčius ir 6 
dešimtadalius, lyginti su 
1936 metais. O geležies, 
audeklų, elektrinių prietai
sų ir stiklo gamyba jau 
viršijo 1936 metų lygį.

Už savo dirbinių išgabe
nimus rytinė Vokietija šie
met gauna bilioną markių 
daugiau, negu ji išleidžia 
perkamiems įgabenimams 
iš' svetur. O tai todėl, kad 
Sovietų Sąjunga davė ryti
nei Vokietijai gausingos 
paramos — traktorių ir ki
tų reikmenų farmoms ir 
žaliųjų medžiagų. z

Rytinė Vokietija neturi 
jokių užsieninių skolų. Nė
ra bedarbių.

O vakarinė Vokietija 
kenčia užsieninės prekybos 
nuostolius. Bedarbių skai
čius vakarinėje Vokietijoje 
vis didėja, gyvenimo reik
menis brangsta, — pareiškė 
Višinskis.

(Achesonas sakė, kad 
pramonės gamyba vakari
nėje Vokietijoje pasiekė 90 
nuošimčių, lyginti su 1936 
metais.)

ORAS.—Giedra, vėsu.

Už tokią Daviso kalbą 
teisėjas Medina pagrasino 
įmest Davisą kalėjiman ir 
ir laikyt jį be kaucijos.

Tą grūmojimą teisėjas 
du sykiu pakartojo.
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Paliks Kitiems Metams
Aną dieną senatorius Lucas (iš Illinois) turėjo pasi

kalbėjimą su prezidentu Trumanu. Senatorius Lucas, at
siminkime, yra aukštesniųjų Kongreso rūmų vadovas ir 
dargi “liberalas”!

Išėjęs iš pasitarimų su prezidentu, sen. Lucas pasakė, 
jog šiemetinėje kongresinėje sesijoje nebus galima svar
styti patys svarbiausieji biliai, liečią bendruosius ir svar
biuosius Amerikos žmonių reikalus. Jie, girdi, būsią pa
likti kitiems metams, jie būsią svarstyti sekamų metų 81- 
jo Kongreso sesijoje.

Šioje sesijoje, sakė sen. Lucas, turįs būti imtas svars
tymui Šiaurės Atlanto Paktas, o gal vėliau ir Tafto- 
Hartley įstatymo atmetimas.

Ką gi demokratai, esą Kongrese, nori palikti svarstyti 
kitais metais?

Va, kokius klausimus: civilinių teisių įstatymo pro
jektą, butų (housing), žmonių sveikatos, algų nustatymo 
(minimum wage), taipgi socialinio saugumo apimties 
praplėtimo įstatymo projektą.

Atsiminkime, visi šitie klausimai yra nepaprastai svar
būs kiekvienam darbo žmogui ir visus juos Trumanas ir 
demokratai praėjusiais metais, rinkimų kampanijoje, 
žadėjo pravesti, žadėjo padaryti įstatymais, užtikrinan
čiais Amerikos žmonėms gražesnį gyvenimą.

Atsiminkime, jog šitie visi pažadai išrinko Trumaną 
ir išrinko daugumą demokratų Kongresam

Dabar visa tai padžiaunama lentynoje ir laukiama ki
tų metij!

Dabar, užuot svarsčius tuos būtinuosius žmonėms 
klausimus, Kongresas turįs skubėti svarstyti karo su
tartį, — Šiaurės Atlanto Pakto priėmimo reikalą!

Karo reikalai nustumia būtinuosius, svarbiuosius kas
dieniškus žmonių gyvenimą liečiančius reikalus.

Tik pagalvokite, prisiminkite, ar Henry A. Wallace 
nesakė, jog taip bus?

Taip, jis sakė. Jis teigė, jog nei Trumanas, pasisavinęs 
Progresyvių Partijos platformą, nei Kongreso nariai 
demokratai, agitavę už tą pačią platformą, rinkimų kam
panijos metu, jei ir bus išrinkti, nevykdys jos gyveni
mam

Dabar jau daugiau nei aišku, jog Wallace buvo teisin
gas, jog mes visi buvome teisingi’, kurie taip sakėme!

Ar Amerikos žmonės, matydami visa tai, tylės?!
Jie turėtų daryti spaudimą į savo kongresmanus, kad 

jie pildytų savo pažadus, duotus 1948 metais!

BAIME PAREMTA 
POLITIKA

Kinijos nacionalistų pra
laimėjimai didelį nerimą 
kelia mūsų šalies sostinėje. 
Iš tos baimės išplaukia Tru
mano ieškojimas bendro 
fronto prieš laisvąją Kini
ją. Vilnis rašo:

Iš Paryžiaus praneša, kad 
JAV vyriausybė išsiuntinėjo 
notas savo bičiuliams Europo
je ir Azijoje, taip pat ir vi
siems Britanijos z imperiškos 
šeimos nariams, siūlydama su
rasti bendrą formulę Kinijos 
atžvilgiu.

Šis žygis, ligi šiol, buvo sle
piamas.

Iš to matyt, kad Washingto- 
no valdžia bijosi Kinijos ko
munistų laimėjimo. Ji bijo, 
kad kuri nors valstybė ar jų 
grupė nepripažintų Kinijos 
komunistų valdžios.

Girdėtis, kad ir neoficialiai, 
kad Indijos valdžia nori pripa
žint demokratinę Kiniją. Wa- 
shingtonas to bijosi.

Demokratinės . Kinijos pri
pažinimas reikštų ir tą, kad 
Kinijos atstovas būtų Jungti
nių Tautų Saugumo Taryboj.

Tokia perspektyva Wash- 
ingtonui labai nepageidauja
ma.

Memorial Day
Pirmadienį įvyksta Memorial Diena, — Mirusiųjų 

Prisiminimo Diena.
Pirmadienį Laisvė, taigi, neišeis, nes tą dieną paštas 

neveiks, nes tai bus legali mūsų krašto žmonių šventė.
Memorial Dieną kiekvienas iš mūs prisiminsime saviš

kius, išsiskyrusius iš mūsų tarpo.
Ne vienas mūsų aplankysime jų kapus, gal padėsime 

ant jų gėlelę, gal nukrėsime vieną kitą ašarą.
Memorial Dieną, mes prisiminsime tuos milijonus mū

sų didvyrių, kurie, gindami Amerikos nepriklausomybę, 
kariaudami Civiliniame Kare prieš palaikymą vergijos, 
kariaudami abiejuose pasauliniuose karuose, paguldė sa
vo galvą, — paguldė jie tam, kad mums gyvenimas būtų 
šviesesnis, gražesnis, laimingesnis.

Memorial Dieną mes prisiminkime ir tuos tūkstančius 
amerikiečių darbininkų, kurie žuvo klasiniuose susirė
mimuose su darbo žmonių priešąis,—streikuose.

Męmorial Dieną prisiminkime visus darbo žmones, žu
vusius kovose prieš fašizmą, prieš reakciją, už naują, 
gražesnį, šviesesnį pasaulį visai darbo žmonijai.

Prisiminę tai, pagerbę žuvusius už liaudies reikalus 
didvyrius, susikaupkim, na, ir ryžkimės didesniems, ryž
tingesniems darbams, — svarbiausiai, kovai už taiką. <

George Polk’o Užmušė jystė Tebėra 
Neišaiškinta

Amerikinis spaudos korespondentas Constantine 
Poulos rašo savaitrašty j “The Nation” straipsnį po ant
rašte: “Who Killed George Polk?” (Kas užmušė Jurgį 
Polk'ą?)

Constantine Poulos — graikų kilmės amerikietis, mo
kąs gerai kalbėti ir graikiškai. Jis dalyvavo neperseniai 
teisme, suruoštame Graikijoje, kur buvo oficialiai teis
me “išaiškinta”, būk George Polk’ą užmušę Graikijos ko
munistai, o ne monarchistiniai fašistai.

Constantine Poulos rašo apie šį teismą, rašo apie jame 
palodytus liudijimus ir jis, visa tai suėmęs, sako: George 
Polk’o užmušėjystė nėra dar išaiškinta.

O tai reiškia, kaip mes sakėme, kad amerikinį kores
pondentą užmušė, nužudė ne komunistai, bet fašistai- 
monarchistai dėl to, kad užmuštasis prieš juos rašė, mo
narchists - fašistus kritikavo.

Teismas, neva suradimui Polk’o užmušėjų, buvo ko
medija, o ne teismas. Fašistų-monarėhistų valdžia liu
dininkais pasiėmė vieną (pirmiau vokiečių, o vėliau bri-
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Šešt., Geguž. 28, 1949

KUNIGO KRUPAVI
ČIAUS BOMBA

Mūsų kaimynka Ameri
ka teigia, kad “prelatas M. 
Krupavičius liks per amžius 
Amerikos lietuvių sąmonė
je,” nes jis čionai numetė 
tokią bombą, kuri “tiesiog 
sukrėtė Amerikos lietuvių 
visuomenę.”

Kas įdomiausia ir svar
biausia, • kad Krupavičiaus 
bomba buvus numesta ne 
mums, ne senimui, bet mū
sų jaunimui. Amerika ra
šo:

“Ar Amerikos lietuviai! 
jau užmigę buvo tautiniai, 
kad jiems, reikėjo tokios 
bombos, kurią išsprogdino 
čia prel. M. Krupavičius? 
Ne. Amerikos lietuviai buvo 
ir yr^i patriotai, ‘aukojosi ir 
aukojasi savo tautai. Bet ši 
bomba, kurią išsprogdino 
čia mūsų laisvės kovų va
das, reikalinga buvo. Jau- 
nifriui!” (Am., geg. 27 d.)

Taigi, kas liečia senimą, 
kunigo Krupavičiaus misi
ja Amerikoje buvo nereika
linga, nenaudinga. Tą da
bar pripažįsta ir patys kle
rikalai. Tai buvo nereika
lingas išmetimas tūkstančių 
dolerių amerikiečių sudėtų 
aukų.

O tiesiog absurdas sakyti,

tų) šnipą Staktopoulos, tūlą pasileidusią mergąs ir dar 
vieną kitą. Visų jų liudijimai neturi nieko bendra su tik
rove, žymi Mr. Poulos. •

• Monarchistų - fašistų valdžia suruošė teismišką kome
diją vyriausiai tam, kad patenkinti Amerikos visuomenę, 
kuri dėl Polk’o nužudymo buvo labai nervinga.

Bet ar ji patenkino?
Nepaisant to, kad komercinė Amerikos spauda patai

kavo Graikijos monarchistų - fašistų valdžiai, rašyda
ma apie tą .teismą, Amerikos visuomenė visviena nėra 
pasitenkinusi.

Juo labiau dar jos nerimą kels Mr. Poulos’o straips
nis, kurį, atrodo, seks kiti straipsniai.

Vieneri Metai Be Juozo Sakalo
Gegužės 27 dieną sukako lygiai vieneri metai, kai mi

rė mūsų jaunas, energingas kovotojas už darbo žmonių 
reikalus, Juozas Sakalas (Sakalauskas).

Juozas Sakalas buvo dviejų karų prieš fašizmą vete
ranas: Ispanijos karo ir antrojo pasaulinio karo, kurio 
metu jis tarnavo Pacifike.

Juozas Sakalas buvo gabus žurnalistas, geras LDS 
veikėjas ir bendrai atsidavęs darbo žmonių reikalams vi
suomenininkas.

LDS jaunimas, pagerbdamas velionį paskyrė Joe Sa- 
cal Bowling Trophy (trofėją) tiems, kurie laimės pirmą 
premiją LDS bowling turnamente, šiomis dienomis vyk
stančiame Clevelande.

Amžina atmintis Juozui Sakalui!
Lietuvių kilmės amerikinis jaunimas privalo imti iš 

jo visus gražiausius darbų pavyzdžius ir •energingai vyk
dyti juos gyveniman.

kad Krupavičius pagelbėjo 
mūsų jaunimui su savo dvo
kiančia anti - lietuviška 
bomba. Jeigu vieną kitą čia 
gimusį ir augusį jauną lie
tuvį prel. , Krupavičius ir 
užnuodijo neapykanta prieš 
Tarybų Lietuvą, pakurstė 
už naują karą, tai ne pasi- 
tarnavimas jaunimui, bet 
žalos padarymas. Daug ge
riau ir sveikiau būtų buvę, 
jeigu Krupavičius būtų sė
dėjęs Vokietijoje ant tos 
savo bombos.

NESUSIKALBA DĖL 
“SVEČIŲ MISIJOS”

Klerikalinė spauda labai 
patenkinta Krupavičiaus ii’ 
Sidzikausko misija. Taip 
pat labai džiaugiasi ir san- 
dariečių organas Sandara. 
Girdi: “Į lietuvių išeivių 
gyvenamą VLIKo atstovų 
atsilankymas įliejo naują 
gaivinančią srovę.”

Bet su tuo nesutinka ka- 
marotai iš Keleivio. Kelei
vis rašo:

Mes gavome kitokį įspūdį 
■iš kun. M. Krupavičiaus lan
kymosi. Su juo Amerikos pa
rapijinių lietuvių tarpe pasi
reiškė “nauja dvasia,” karin
go klerikalizmo “kas aš.” At
sirado “arkliai ir žvirbliai,” 
pasigirdo praloto Balkūno 
šauksmas “nenusidėti” ir,' at
rodo, kad dabar politikuojan
tieji kunigai mesis į stiprini
mą savo- pozicijų. Jie jau ir 
sako, kad, jei jie bus stiprūs, 
tai ir tėvynei bus geriau.

Kun. Krupavičius buvo vi
sų Amerikos lietuvių svečias, 
bet svečiavosi jis tik kleboni
jose ir labai retai kur buvo 
bandoma į jo prakalbas trauk
ti ir neparapijinius lietuvius.

Kun. M. Krupavičius atsto
vauja karingąjį Lietuvos kle
rikalizmą. Jis tuo partiniu 
“karingumu” bandė užkrėsti 
ir lietuviškų klebonijų politi
kierius.- Mes dėlto nedejuoja
me, tiktai konstatuojame »aįš- 
kiai matomą faktą. (K., geg.

.25 d.)
Jei iš tiesų barzdotas 

prelatas neaplankė Keleivio 
raštinės ir nesuteikė Straz
dui ir Januškiui progos jam 
į juodą barzdą karštai pa
bučiuoti, tai jis pasielgė, 
švelniausia pasakius, kiau
liškai. Kodėl tik parapijo- 
nai vieni turėtų teisę pre
latui barzdon bučiuot? Kuo 
už juos blogesni keleivi e- 
čiai? Argi prelatas Krupa
vičius ir smetonininkas Si
dzikauskas buvo ne visų ta- 
rybininkų svečiai?

Sidzikausko elgsena Ke

leivis nesiskundžia. Bet už 
Krupavičiaus pavartotą 
prieš . brolius menševikus 
diskriminaciją Keleivis ne
atleis, kol gyvas bus.

Mūsų supratimu, kun. 
Krupavičius tą klaidą turė
tų tuojau atitaisyti. Jis ga
lėtų atsiųsti Keleivio štabui 
savo^brozdą, kurį Strazdas 
galėtų pasikabinti savo ofi
se ir kasdien prieš jo barz
dą • pasimelsti.

ŠANCHAJAUS IŠLAIS
VINIMO REIKŠMĖ

“Daily Worker” rašo:
“Pagal iau Šanghajus 

laisvas!
“Šaunioji Liaudies Išlais

vinimo Armija, kinų komu
nistų vadovaujama, buvo 
Šanghajaus pasitikta pagal 
jos vertę, — armija laisvės, 
taikos ir demokratijos..

“Šanghajus buvo tas 
miestas, kurio kuomintangi- 
nis majoras neseniai per
sergėjo motinas nepalikti 
gatvėse savo kūdikių lavo
nu. Jis skundėsi, kad dau- 
giau kaip penkis šimtus kū
dikiu lavonu reikia kas sa
vaitė nuimti nuo gatvių va
lymo departmental. Jie bū
na mirę nuo bado.

“Kinijos Šanghajus buvo 
‘vakarinės kultūros’ vergų- 
viešpačių rojumi. Jie čia 
pribuvo su savo amerikoniš
kais doleriais, su angliškais 
svarais ir su savo kareiviais 
ir policistais pravedimui 
žiauriausio visame pasauly
je darbininkų išnaudojimo.

“Bet šiandien ši ‘vakari
nės kultūros’ pelnagrobių 
žiaurioji, baisybė .yra šluoja
ma laukan iš Šanghajaus. 
Nuo dabar Šanghajaus oras 
bus švarus ir malonus. Tai 
laisvės oras! Liaudies de
mokratijas keliu Kinija žy
giuoja linkui socializmo.

“Lai pelnagrobiai renka
si Washingtone ir Londone. 
Lai jie kraunasi naujas ka- 
nuoles ir naujas atomines 
bombas sulaikymui liaudies 
žygiavimo pirmyn. Niekas 
nebepagelbės. Laisvė yra 
užkrečiama.

“Milijonai vyrų ir mote
rų Indijoj, Indonezijoj, Ma
laju ję, B urmo j e ir Afrikos 
vergijos urvuose kelią savo 
galyą aukštyn. Jie girdi 
laisvės dainą. Nagaikos ir 
atominės bombos jų nebesu
laikys, kaip britai ir jų pa
samdyti hesijaniečiai nega
lėjo sulaikyti Washington© 
ir Jeffersono 1776 metais, 
arba kaip caro durtuvai ne
galėjo sulaikyti Rusijos 
žmonių 1917 metais. •

“Šanghajaus išlaisvini
mas sušildys sielą kiekvieno 
amerikiečio, kuris supran
ta, ką reiškia kova už lais
vę.”

Prezidentas Trumanas dega 
žvakutes ant pyrago, Baltojo 
Namo stabo įteikto jam pro-( 

ga jo 65-jo gimtadienio, 
gegužes 8-tą.

Mainieriai ir Taft-Hartley 
įstatymas

Mainierių unijoj organas 
“United Mine Workers 
Journal” plačiai ^iskusuoja 
Kongreso atsinešimą linkui 
Taft - Hartley įstatymo. 
Žurnalas nurodo, kad šia
me reikale yra įveltas la
bai svarbus principas, lie
čiąs visą Amerikos darbi
ninkiją. Sąko, kad negali 
būti jokio kompromiso ar
ba nusileidimo dėl to prin
cipo. Visas Taft - Hartley 
įstatymas turi būti iššluo
tas iš įstatymų knygos. Nes 
tas įstatymas padaro Ame
rikos darbininkus antrosios 
klasės piliečiais, o tokios 
padėties negalima pakęsti. 
“Kas liečia klausimą vi
siems amerikiečiams nau
dotis pirmosios klasės pi
lietybės teisėmis ir privile
gijomis, tai negali būti jo
kio nusileidimo. Taip vadi
nami darbininkų vadai, ku
rie sutinka su politikieriais 
priimti mažiau, negu pilną 
šio nelemto įstatymo atšau
kimą, išduoda, • savo žmo
nes.”

Tai taikoma, ir visiškai 
teisingai, Amerikos Darbo 
Federacijos ir CIO lyde
riams, kurie sutiko remti 
modifikuotą arba sąlyginį 
Taft - Hartley įstatymo at
šaukimą. Žurnalas sako: 
“Šis žurnalas iš pat pra
džios sakė, kad politikieriai 
bandys darbininkų judėji
mą apgauti į priėmimą ma
žiau, negu pilnas atšauki
mas Taft - Hartley. įstaty
mo. Ir kaip tik tas įvyko.”

TAI IR PO PARODAI
Sękmadienio popietis, gegu

žės men. 15 d. Lietuvių kal
bos mokyklėlė tuoj turės savo 
metinį pasirodymą. Bet, kol 
kas, skubu dar užbėgti į tą 
mielą meno kūrinių salionėlį. 
žinoma, Lietuvių kultūros 
centre, arti Bruklino.

Būtinai rūpi nors akim per
mesti visą šitą parodą. M^t, 
paskutinė parodos diena.

įeinu. Ties durim parei
gingai sėdi V. Bovinas. Kele
tas meno mėgėjų dairinėjasi 
pasieniais.

Tuoj, akim apmotus sve
tainę, atrodo lyg aptuštėję... 
Bovinas paaiškina, kad jau 
dalį lapinių išsiuntė kam kas 
priklauso. Jaii; nebesimato 
abiejų Rauduvių tapinių. Kai 
kurie eksponatai ir į Čikagą 
išsiųsti.

Bežiūrinėdamas, tik trukt— 
ir sustojau. . . Kaip gi čia'ga
lėjo būt, kad aną dieną nepa- 
tėmijau dar ir trečio A. Gil- 

i mano medinių drožinėlių pa- 
I statėTio — ir jo nepaminėjau 
savo įspūdžiuose.' Kaip gaila! 
O čia va dar penkios rūpes
tingai išdrožinėtos statulėlės— 
D. šolomsko, Dr. J. Baltrušai
tienės, rodos, Lenino, Stalino 
ir dar kieno.

Ir dar kur mano apsirikta 
ar, iš greitumo, nepastebėta. 
Ant didžiullio stalo, kur su
dėstyta įvairių įdomybių, žiū
riu: fa pati gražiai išdrožinė
ta stambi medinė lazda, su gy
vuliais, ir nutapyta, nudažyta,1 
nublizginta. Parašo vis taipo 
pat nėra, bet, man išsikalbė
jus, pora lankytojų paaiški
no, kad šią lazdą išdrožinėjęs 
žmogus jau miręs. Vadinas, 
paliko po savim gražią neby
lią atmintį. Atsiprašau, kad 
savo įspūdžiuose buvau linkęs, 
šią lazdą priskirti daktarui J. 
Stanislovaičiui .

Bet čia vėl susigriebiau. 
Nagi žiūriu, — ne vienas odi
nis rankinėlis, bet du—įman
triai- išdailinti dr. Stanislovai- 
čio. Pirmiau paminėtas—gel
tonas, o dar kitas—juodas, su 
skirtingos rūšies gėlėmis ir 
'apsodais, Abu rankinėliai 
masiški, tvirti ir artistiškai 
padabinti.

Labai teisinga mainierių 
unijos organo yra ir ta pa
staba, kad “darbininkų va
dai parodė visiškai netiku
sią strategiją, priimdami 
visą valdžios programą ir 
duodami suprasti,- kad dar
bininkų - Trumano - demo
kratų koalicija gyvuoja. 
Taip pasielgdami, tie vadai 
atsisakė progos iš peties 
kovoti už pilną Taft - Har
tley įstatymo atšaukimą.”

Dabar jau aišku, kad šis 
klaidingas Amerikos darbo 
unijų judėjimo lyderių nu
sistatymas, — priėmimai ir 
tiesiog “suvalgymas” visos 
Trumano programos, prive
dė prie to, jog Taft -Hart
ley įstatymas pasilieka 
įstatymu, pasilieka žlugdy
ti tas pačias darbo unijas. 
Jom vadų leidžiama eiti tik 
tiek, kiek eina Trumanas. 
O Trumanas pareiškė, kad 
nebeliko jokios vilties šito
je Kongreso sesijoje pra
vesti kokią nors geresnę re
formą.

Darbininkų pasipiktinimas 
vadais

CIO Textile Workers 
unijos pildomoji taryba nu
tarė patarti arba įsakyti 
vilnonių audeklų pramonės 
darbininkams nereikalauti 
algų pakėlimo. Tai buvo 
toks vadų žygis, kurio ne
sitikėjo ir nelaukė eiliniai 
unijos nariai. Juk visos ki
tos darbo unijos kalba apie 
naują reikalavimą algų pa
kėlimo. Šituo vadų žygiu 
yra pasipiktinusios audėjų 
masės.

Ant to paties stalo šį kartą 
patėmijau dar keletą gražme- 
nėjių. u Parašai parodo, kad 
pagaminti kiti net Lietuvoj, 
štai puikus tvirtas medinis 
ratelio modelis, su kuodeliu, 
su verpstu, su visa muzika. 
“Kalvaratas,” “kalvaratas,” 
man juokom pasakė pora lan
kytojų.

O štai ir Lietuvos darbo-*— 
išdrožinėtas ar su piukleliu 
išpjaustytas medinis kryželis, 
su vožtuvėliu, su “mūkele,” su 
išrantuotais lietuviškais kai
miškais ornamentais. Irgi na
gingo būta žmogelio — tokią 
miniatūrą pagaminti. . .

Vis ant to paties stalo bent 
kelios labai gražios juostos^*— 
plačios, su tipiškais lietuviš
kais raštais, su spurgais, su 
gražiai suderintų spalvų nar
veliais. Ar jos austos ar 
megstos, pasakyt negalėčiau, 
bet yra ko pažiūrėt, yra kuo 
pasigrožėt.

Ten pat keletas rūpestingai, 
kruopščiai išsiuvinėtų nosinė
lių ir servetėlių ir nedidelių 
staltiesėlių. Vis tai graždar
biai, rankdarbiai, vis kultū
riški meno gaminiai.

Dar ir dar kartą ilgesingai 
pamylavau akim tuos įstabius 
lapinius, portretus, atvaizdus, 
rankdarbių stalus — na, ir 
kiūtinu, galvą pagarbiai nu
leidęs . . .

Įspūdis pasiliks pastoviai 
užrekorduotas atminty. Ir 
malonu bet kada mintimis pa
skrajoti po tą jaukų mūsų me
no kūrinių pavilionėlį.

Lauksime dabar sekamos 
tokios parodos. Mūsų meni
ninkai šį kartą pasirodė šau
niai, puikiai, pasididžiuoja
mai! Garbė jiems ir gili pa
dėka! Verti jie mūsų visų 
šiltos paramoš ir įvertinimo.

Jeigu ne kuo daugiau, tai 
bent geru žodžiu turiu čir 
paminėt parodos komisijos na
rius — Robertą Feiferį, Ed
vardą Skučą, Steponą Večkį, 
Ameliją Burbaitę, V. Boviną 
ir Ameliją Burbaitę — ir sar
gus prie durų ir padėjėjus, 
talkininkus, visą jų nuoširdų 
būrį. Dėkui, dėkui visiems!

Jonas KaŠkaitis
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JONAS KAŠKAITIS

JUBILIEJINIS SIETYNO KONCERTAS
Sklandus, įdomus ir gražus buvo Niu- 

varkiškio choro koncertas. Ne bet koks 
eilinis koncertas, bet jubiliejinis, 35 me
tų sukakčiai atžymėti. Sakytum “Gala 
Koncertas,” “ekstravaganza.” Įvyko šių 
1949 m. gegužės mėn. 14 d., šeštadienio 
vakarą, Lietuvių svetainėje, Niuvarke.

Koncertą išpildė ne tik pats Sietynas, 
bet buvo ir svečių artistų, solistų, muzi
kų, chorų ir šokikų. Bendru savo pilnu
mu ir įvairumu, toks koncertas būtų bu
vęs visai savo vietoj net ir didelių teatrų 
patalpoj, prieš rinktinę, įgudusią muzi
koj publiką. Gerų buvo artistinių jėgų. 
Tikrai.

Sietynietė Onutė Stelmokaitė - Eicke 
buvo vakaro vedėja. Su trumpa taiklia 
įvadine kalba pradėjo programą.
. Sietynas vaizdžiai išsirikiavęs. Vladas * 
Žukas mostelėjo rankom, ir išsiveržė 
skardi jubiliejinė daina, paties Žuko su- 
kompanuota:

Skamba dainos mūs’ choro Sietyno!— 
Štai jau metai trisdešimt penki!

Sukaktin jus visus suvadinom:
, Mūs’ dainų paklausykit sveiki.

Sveiki, broliai lietuviai!
Su daina mes pribuvę, 
Su gėlėmis taikos— 
Ir su saujom grūdų pažangos!

Sudrožė trejetą posmų šios dainos — 
ir gražiai nuteikė susibūrusią publiką.

Dabar prie piano atsisėda truputį se
niau buvusi Sietyno įkvėpimas ir siela 
Bronytė Šalinytė - Sukackienė. Valdingai 
ir linksmai suskambėjo gerai pažįstami 
įvadiniai Stasio Šimkaus “Čigonų” akor
dai. Senyvas pianukas pažino savo my
limąją muzikę —' ir lyg kad pajaunėjo 
nuo jos magiškų pirštukų.

O 'jau sietyniečiai! Kad gyvai, kad 
energingai ir skardžiai jie sudrožė šios 
operetės čigonų dainą!. .. Sukluso visi 
nustebę. Šalinytė saviškai sumagnetino, 
suelektrino chorą.

Prie piano Pranas Balevičius, užvedė 
savo kompozicijos “Sveika Saulė.” Nėr 
ko ir sakyt. Išėjo sietynietiškai, atseit, 
kaip tik reikia.

Ant pastolio žvitri italaitė Frances La 
Falce, tūlą laiką buvusi ir pati sietynie
tė. Solistė. Jau pralavintas jaunas sopra
nas. Ją pianu lydėjo Angela Spraga. So-* 
listė padainavo aną ramiai ilgesingąją 
Toselio serenadą, itališkai. Paskui ang
liškai V. Herberto “Itališką gatvės dai
ną.” Jaunos solistės balsas dar jaunas, 
behžadąs galimumų.

Su smuiku Vytautas Dvareckas, pa
garbos užsipelnęs Niūvarko muzikas. 
Pianu jį lydi Pranas Balevičius. Smuiki
ninkas dar kartą publikai įrodė savo mu- 
ikinį sugebėjimą. Dvareckas mėgsta kla
sišką muziką, sunkiausią išpildyt, bet, 
kai ji artistiškai išpildyta, visi ją moka . 
suprast ir įkainuot.

Šį kartą Dvareckas supažindė mūsiškę 
Niūvarko publiką su Sarasatės garsiąja 
čigonų melodija, ir su Bramso vengrų 
šokiu 1 Nr.

Tik sėdėk susikaupęs ir gerk abiem 
ausim. Puikiai suvaldo savo smuiką Dva
reckas !

Dabar kas kita. Rusų jaunuolių šoki
kų grupė pašėlusiai gyvai ir umariai pa
šoko keletą rinktinių šokių. Visi nudžiun
ga juos pamatę, nesusivaldo nepareiškę 
triukšmingai ir gaivališkai savo sąjū
džio. Na ir miklučiai jaunikliukai, kaip 
ant spyruoklių! Ir toks jų azartiškas 
vikrumėlis! Tų jų veidukų ryškumėlis! 
Kad jau pradės, aukštai pasišokėdami, 
kazokiškai kojas švaistyti, publika ant 
vietos nenusėdi. Net pasidygėdama, ur- 
mingai užgiria šokikus. Ir berniukai ir 
mergytės vis tautiškais rusiškais kostiu
mais. Su armpnika juos veda irgi jau- 
nuoliukas N. Paplauskis.-

Vėl siurprizas! Ir dar koks! Amelytė 
Jeskevičiūtė - Jungienė. Daug kam ji čia 
buvo naujiena. Atsigėrėt negalėjo. Tai, 

't bra, tau ir dainininkė! Dramatiškas sop

ranas, spėjęs taip gražiai subręsti, taip 
glūdžiai išvadžioti visus švelniuosius niu-
ansus.

Jeskevičiūtė pirmą padainavo Stasio 
Šimkaus “Lopšinę.” “Sotto voce,” pus
balsiai, jautriai, melodingai. Antrą — 
jau pilnu’savo, apvaliu stipriu balsu — 
Prano Balevičiaus “Upelį.” Išėjo dar gy
viau, dar smarkiau, ir įspūdingiau. Pub
likoj girdėjai nuostabos ir užgyrimo pa
reiškimus.

Dar vieną, tokią žavingai lanksčią, lin
guojančią, liūliuojančią Johano Strauso 
— “Pavasario balsus.” Ką jau ir sakyt. 
Solistė iš stomens ir iš liemens! Kaip nu
lieta. Ką paims, tą sudainuos: tik klau
syk ir stebėkis!

Siurprizai ir staigmenos. Ant pasto
lio suspito judrieji Filadelfijos • Lyros 
choristai. Tai savo rūšies apvalus ir pil
nas koncertinis vienetas. Turi visą savo 
koncertinį aparatą. Jiems nė piano ne
reikia nei akompanisto. Turi savą vedė
ją Mierkytę - Bėmerienę — su didele ar
monika. Pati groja, pati dainuoja ir pati 
kartu su visais, kur reikia, sukasi, šoka. 
Dadėčkui, dar du jaunučiai berniokai su 
savo muzikiniais instrumentais: su gita
ra, lūpine armonika, o kitas lyg su kokia 
elektrine viktrola.

Na, pat pirma, ketvertas linksmų žva
lių pusbernėlių padaro juokaulyvą, smagų 
įvadą. Trubadūrų ketvertas. Tuoj įkan
din visa estrada sumirgėjo nuo išsirikia
vusių lyriečių. Ir ko tik jie tau neišdarė! 
Kad kiek, būtų išpildę visą vakaro pro
gramą. Pranešėjas man pastebėjo, kad 
gal 10 minučių užtruks. Kur tau! Jiems 
nepakąko nei pusvalandžio ir ilgiau. Bet 
nebuvo nuobodu, nebijokit. Jie tau žino, 
kokio patiekt įvairumo, saviškos .egzoti
kos.

Daineles pasirinko vis lengvas, liaudiš
kas, net kaimiškas, komiškas, su juokais, 
su šokiais, su mimika. Ir visa kas taip 
sklandžiai, taip įmantriai sukabinėta, 
kaip koks nuolatinis vainikas.'

Vėl vietinis Sietynas. Veda jo moky
tojas Vladas Žukas ir patiekia vis sayo 
kompozicijas: “Dainelę pinsiu,” “Vai
duokliškas (ar šmėkliškas) • rojus” 
(“phantom paradise”), pianu lydi Mil
dutė Jonušonytė - Stenslerienė. Išėjo .sau 
nuolaidžiai, ramiai ir melodingai.

Statulinga, gyva soprano, solistė Vio
leta Čypaitė. Gražiai išlavėjusi daininin
kė. Graži pažiūrėt ir graži paklausyt. Pa
dainavo savo jaunu, stipriu,, gerai modu
liuojamu balsu keletą pasirinktų lietuviš
kų ir angliškų dainų. Girdėjau aplinkui 
jos adresu labai paguodžiamų atsiliepi- 

1 mų.
Pranas Balevičius - Balwood ir niū- 

varkiškiams pademonstravo savo piano 
kompozicijų gražumą. Paskambino rink
tines lietuviškų liaudies dainų melodijas 
ir savo lietuvišką rapsodiją. Publika su 
pamėgimu klausė ir gyrė gabų, pianistą.

Suzana Kazokaitė. Kaip šauniai ji pa
sirodė šį koncertą! Daugelis čia vietinių 
klausovų jos visai dar nebuvo girdėję. Ir 
kaip pamėgo šią gausiai apdovąnotą so
listę. Jos apvalus, pilnas kontralto bal
sas Jiete liejosi tokių melodingų, tokių 
gražių dainų keliais. Pianu ją lydėjo jos 
energingoji, nepalyginamoji mokytoja 
Šalinytė - Sukackienė. Nebesumanau, 
katrai čia didesnė priklauso garbė: ar 
gerai mokytojai ar gerai mokinei. Bet 
negalima buvo nesigėrėti abiejų artistiš
kumu. Kai Šalinytė akompanuoja, tai ji 
neveikia, kaip koks bejausmis automatas. 
Ji gyvuoja, ji pulsuoja, ji ne tik muzika, 
bet ir savo judesiais, savo iškalbia mimi
ka ir valdingom akim prilaiko ir įkve
pia solistę. Ir aš juntu, kad prie tokios 
pajėgingos akompanistės, pajėgingesnė 
ir labiau savimi pasikliovusi jaučiasi ir 
solistė — ir sklandžiau ir lengviau ji ta
da dainuoja.

Kazokaitė tikrai gražiai, lengvai ir na
tūraliai, be dirbtinių pastangų, be perdė
jimų padainavo ^tokias rinktines arijas 
ir dainas, kaip J. 'Eichsbergo operos

The Lithuanian Fine Arts League 
(LMS) 3rd district conference was held 
April 24 at the Lithuanian Cultural Au
ditorium, Richmond Hill, N. Y. The con
ference was opened at 11:45 by the pre
sident of the LMS Committee, ' Vincas 
Bovinas. Mr. Bovinas then introduced a 
guest speaker, Mr. V. Andrulis, member 
of the LMŠ National Comm.

Mr. Andrulis stressed the importance 
of active participative cultural activity 
at this time. He urged the LDS Frater
nal societies and the LLD Literary so
cieties to join the Fine Arts League and 
thereby take the initiative in their res
pective cities of organizing singing and 
dramatic activities. He urged all Lith
uanian clubs to invite other cultural 
groups, particularly theater groups to 
perform in their towns. 1

Since the time allotted to the confer
ence was limited the president proceeded 
with the appointments of the various 
committees. Adele Grannas and Mildred 
Stensler were appointed to the creden
tial comm. The following made up the re
commendations comm.: Harry Mitkus, 
Walter Žukas, J. Juška, P. Venta, Nick 
Pakai, M. Stensler and V. Bovinas. Mr. 
Bovinas was also elected chairman of the 
conference and M. Stensler, secretary 
for the day.

. Mr. Bovinas read the agenda for the 
day and then followed his report as past 
president of the Comm. The secretary’s 
report was given by M. Stensler. She out
lined briefly the problems and the ac
complishments of the committee of the 
past year. She advised that a member
ship drive was initiated in Jan. and that 
besides the 5 choruses, the one Theater 
Group and the LKM Children’s group, 
20 fraternal organizations, i.e., 12 LDS 
branches and 8 LLD branches, have for
mally joined the LMS.

Harry Mitkus, LMS treasurer, then 
gave the financial statement for the past 
year. The district has $588 in its treas
ury at the present time.

All executive reports were accepted. 
Chairman Bovinas then called for the re
ports from the choruses and the other 
cultural organizations.

The following gave reports: Amelia 
Burba for the Brooklyn Aido Chorus, 
Joe Thomas for the Hartford Laisvės 
Chorus, Harry Mitkus for the Sietyno 
Chorus, and Mildred Stensler for the 
Waterbury Vilijos and the Phila. Lyros 
Choruses.- There were no delegates from 
the latter 2 choruses because both had 
previously accepted engagements to per
form that day and none of the singers 
could be spared. Joe Byron reported for 
the LKM (Lietuvių Kalbos Mokyklėlė) 
and Paul Venta for the Brooklyn Thea
ter Group (Liaudies Teatras).

The conference thenl adjourned for 
lunch. After lunch Mr. Bovinas called 
for a fuller report from the committee 
on the LMS Summer School. Harry Mit
kus spoke about the past school and ad
vised that due to the fine cooperation of 
our Lithuanian friends and particularly 
the people of Worcester the school suf
fered a financial loss of only,$98. Next 
year by raising the enrollment fees 
slightly, the committee hopes to balance

“Bailus daktaras” baladę, K. Edvardso 
“Prie upelio įlankos,” F. Tallat-Kelpšos 
“Amatininkų dainą” ir dar priedo “Ge
ra buvo pas močiutę būti.”

Dar ir antru atveju palinksmino mus 
tie vikrieji rusų grupės šokikai. Kaip jie 
šoko, šelmučiai! Aprašyt to negalima. 
Reikia* matyt, stebėt ir neatsistebėt!

Brukliniškis “Aido” choras. Tiesa, ne
pilnas, gal tik pusė, bet čia buvo visi ge
rieji “kanto/iai” — ir jie Bruklinui gė
dos nepadarė. O juk reikia atsiminti, kad 
tų aidiečių juk visur pilna: jie ir savo 
chore dainuoja, jie ir su operete, jie ir 
su Liaudies teatru, jie ir su kita aktorių 
grupe, jie ir šen padeda ir ten prisideda. 
Lankstumėlis jų ir judrumėlis neišpasa
kytas.

Silvijai Pužauskaitei pianu lydint ir 
Jurgiui Kazakevičiui diriguojant, aidie- 
čiai aidėjo “Čigonų” dainomis, vis Stasio 
Šimkaus kompozicija. Choristai užsitar
navo klausovų užgyrimo ir prielankaus 
atsiliepimo.

daliausiai visi trys chorai — Sietynas, 
Lyra ir Aidas išpildė J. V. ir Lietuvos 
himnus.

Paskui tik girdėjai būreliais kalbant 
ir giriant tokį šaunų koncertą. 

out evenly* financially. From the exper
ience gained last year, it is believed that 
this year the school will be even bigger 
and better, More teachers and more subj^ 
jects will be added.

Mary Sukąskas, member Of the LMS 
2nd district and 'enthusiastic worker for 
the LMS School last year, was present at 
the conference. The chairman introduced 
her to speak on the matter of the school. 
She spoke highly of the School and added 
that with the 2 di^bnctsj^ow sponsoring 
the school, it should lie the high spot in 
LMS activities.

The reports were then discussed and 
accepted. The credential comm, gave its 
report. -There were 38 delegates at the 
conference, representing 5 cultural orga
nizations and 9 fraternal and literary 
clubs. The following donations were re
ceived at the conference: Lietuvos Drau
gas $100, Vilijos Chorus $5, LLD 
Branch 63 Bridgeport, Conn. $5, Mary 
Kalvaitienė $1, Frank Rheinhardt $1 
and S. Petkunienė $1.

The recommendations comm, pre
sented the following Suggestions, recom
mendations:

1. The LMS Center call a National 
Convention this coming fall for a serious 
discussion on increasing cultural activi
ties, and that this convention be unen
cumbered by another festival at this 
time.

2. The LMS Center and the LMS 3rd 
district endeavor to further a stronger 
cultural movement in such outlying ci
ties as Pittsburgh, Scranton, Wilkes- 
Barre, Baltimore, New Haven, Bridge
port and other cities.

(Tąsa ant 4 pusi.)

Paskaita, Skaityta per Am- 
beriančio Radijo Programą, 
Kuria Skaitė Prof. B. F. Ku

bilius, 22 d. Gegužės.

Atlantic Pact
With preying beast’s eyes 

War encircles earth’s huddled masses, 
It loiters — waiting for the throngs to 

slumber!
Charles Wazalis.

Dienraštis Vilnis Apie 
Kai Kuriuos Rašytojus

Š. m. gegužės 7 dieną New Yorke įvy
ko “antrasis rašytojų suvažiavimas,” ku
riame “dalyviai gyvai tarėsi apie būklę 
emigracijos kraštuose.”

Mes buvo ir pamiršę apie šį šuvažia-' 
vimą pakomentuoti, todėl pasivėliname 
paimti tuo reikalu keletą pastabų iš dien
raščio Vilnies (š. m. geg. 21), kuri šitaip 
rašo:

“New Yorke, kaip praneša klerikalų 
laikraščiai, įvyko rašytojų draugijos su
sirinkimas. Šioj draugijoj susivienijo se
ni veidai (Tysliava, Karpius, Vaičiulai
tis) su atvykusiais Amerikon dipukais. 
Dipukus atstovauja Dovydėnas, Žitkevi
čius, Aistis, Krėvė - Mickevičiuj.

“Ši rašytojų draugija seniai stena, bet 
nieko išstenėti negali.

“Kad dipukai, vėjo vėtyti ir mėtyti, 
galėtų užvaisint tą draugiją — neįmano
ma.

, “J. Tysliava atvyko Amerikon poetiš
kai apsisparnavęs. Kaipo poetas jis dabar 
yra žuvęs. Per penkiolika metų jis nieko 
vertingesnio nesukūrė. Užsisėdęs ant biz- 
niškos kumelkos, jis skerečioja ir zigža- 
guoja įvairiose kolonijose. Tai jo “naujo- 
vinė” ambicija.
'. “Apie Karpių, kaipo literatūrinį kū- 
rybininką, neverta nei kalbėti. Tai ma
kulatūros specialistas. Net smetoninin- 
kai į jo ‘kūrybą’ žiūrėjo neigiamai.

“Vaičiulaitis, keli metai atgal pagar
sėjo savo fraze, kad ‘pas mus knyga pa
sidarė paskutinė skarmaliuvienė.” Jis ją 
nepadarė geresne, nes jis pats išsieik
vojo. Pats vienas R. Mizara, mūsiškis, 
juos visus suvarė į ožio ragų, nes jo idė- 
jingumas yra visai kitokios rūšies.

“Kas link dipukų rašytojų, tai atkri
timas nuo tautinio kamieno ir gyveni
mas Vokietijoj juos taip nukamavo, kad 
šiandien jie yra konflikte net patys su 
savim. Amerikoniškos būklės jie nesu
pranta. Pagaliaus ta publika, kuriai jie 
pasirengę rašyti, jokių knygų nevertina. 
Tie rašytojai jai yra sfinksai. Iš tų di
pukų Dovydėnas gal yra prašmatniau
sias' mandrapypkis, bet tuo pačiu sykiu 
visi žino, kad jis*yra chameleonas. Tūlą 
laiką jis šliejosi prie komunistų (1940 
m.), vėliau nudardėjo pas nacius, o da
bar dedasi demokratu. Jis gali spardytis. 
Tai ir viskąs.”

žmonės klausia: kas yra 
šviesa ? Buvo laikai, kad ji 
buvo visiems misterija. Bet 
ne šiais laikais. Tačiau, ne- 
kuriems žmonėms šviesa yra 
dar misterija ir nežinomas 
daiktas.

Pagal mokslinį išvedžioji
mą,' šviesa yra substancija bei 
virpanti medžiaga, kuri susi
deda iš keliaujančios energi
jos spindulių nuo saulės ir 
visų dangiškų kūnų. šviesa 
keliauja virpančiomis vilnimis, 
per etero erdves nuo dangiškų 
kūnų iki pasiekia mūsų pla
netą žemę ir, pagaliau, atsi
duria į mūsų akis, pereina per 
akių lėles, krinta ant akių Sė
tinos, nervų takais pasiekia 
smegenų optikos centrus gal
voje ir atgal grįžta į akis 
skirtingais keliais.

šviesa, bekeliaudama per 
komplikuotą akių mechaniz
mą, pagimdo paveikslus ar 
paveikslą iš atspindėtų daik
tų ar daikto, kurie buvo ap
šviesti šviesos spinduliais. Ta
da mes sakome : “Mes mato
me.” Tad, mūsų akys yra 
tas aparatas, kuris duoda su
prasimą apie pasaulį ir tą pa
čią šviesą.

Kaip jau buvau išsitaręs, 
šviesa yra medžiaga, kuri su
sideda iš skirtingų dalių ir 
spalvų. Kiekviena dalis pa
vadinta skirtingais vardais. 
Tie techniški vardai nėra svar
būs žinoti svietįškiams, tačiau 

.suminėsiu šviesos spalvas, ku
rios yra geltonos, raudonos, 
žalios, tamsiai mėlynos ir mė
lynos. Kiekviena spalva vei
kia skirtingai - ant žmogaus 
kūno, o kitos skirtingai vei
kia ant augalų. Gi kuomet 
šviesa susilieja į vieną bendrą 
krovinį, ji yra balta. Taip, 
kaip mes ją matome savo aki
mis.

Gal nebūtų pro šalį paša-’ 
kyti, kad šviesa bėga nuo sau
lės ir kitų dangiškų ’ kūnų 
186,000 mylių į sekundą per 
etero erdves iki pasiekia at
mosferą ir, pagaliaus, mūsų 
žemės paviršį. šviesos bėgis 
per atmosferą kiek nors su
lėtėja, bet ne daug. Bet kuo
met šviesa' atsimuša į uolas, 
žemę, sienas, ji visai neper
eina. Tokiu būdu mes sako
me, kad yra tamsu mūsų kam
bariuose, nes nėra šviesos. Ta
čiau šviesa pereina ,per stiklą, 
ledą ir vandenį.

Tas yra labai naudinga, kad 
šviesa pereina. Jei šviesa ne
galėtų pereiti per stiklą į mū
sų kambarius, mūsų sveikata 
būtų pažeista labai daug. Ly
giai, kad šviesa negalėtų per
eiti per ledą ir vandenį, žu
vys ir augmenys išmirtų. Švie
sa yra gamtos duota dovana, 

1 be kurios niekas neaugtų ir 
neturėtų gyvybės.

Liekasi tarti dar apie kitą 
šviesos ypatybę. Kaip jau 
minėjau, šviesa susideda iš 
daug spalvų. Visos spalvos 
turi reikšmę gamtos patvarky
me. Tačiau, viena iš tų spal
vų užima svarbiausią vietą 
palaikymui augalų ir visos gy
vybės ant šios planetos. Ta 
labai reikšminga spalva yra 
užvardinta u 11 r a v i o 1 etinė 
spalva, žiūrint į ją, ji išrodo 
tamsiai mėlyna.

Ultravioletinė spalva, kuri 
susideda iš melsvų tamsiųjų 
spindulių, yra labai reikalin
ga palaikymui žmogaus svei
katos ir visos gyvos visatos. 
Be tų spindulių niekas ne
augtų ir jokios gyvybės nebū
tų ant šios žemės. Ultraviole
tiniai spinduliai, pasiekdami 
žmogaus kūną ar augmenis, 
perkeičia jų tam tikrus alie
jus į vitaminą D. Be vitami
no D kaulai girgždėtų ir link-

(Tąsa 4-me. pusi.) .

3 pusl.-r-Laisvė (Liberty, J 
Lithuanian Daily)
Šest., Geguž. 28, 1949
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(Tąsa)
Jei korpuso vadas ir p o 1 i t s k y- 

r i ų viršininkai, kurie sekančią die
ną po to įvykio mus gyrė, būtų turėję 
pakankamai laiko įsigilinti į to įvykio 
esmę, jiems būtų paaiškėję, kad batalio
nui vadovavo kariniu atžvilgiu nemokša, 
kuris dėl to savo nemokšiškumo padarė 
kvailystę, atsitiktinai prisidėjusią prie 
laikinos sėkmės.

Vokiečiai spaudė ypač mūsų batalio
ną. Daugiau kaip parą mes gynėmės, ne
pagalvodami, kad, jei priešas pasitrauk
tų bent kilometrą į šalį, mes atsidurtu
me jo užnugaryje. Išeina, kad vokiečių 
dalinio vadas buvo girtas, ar jų žvalgy
ba buvo netikusi, ar, gal būt, ten vadova
vo toks pat, kaip ir aš, nemokša karinin
kas, nes, vokiečiai, kaip sakoma, pliekė 
tiesiog į kaktą. O man, dėl mano naujai 
iškepto vado naivumo,tada neatėjo nė į ' 
galvą, kad, norint kariauti, reikia žinoti 
ne tik tai, kas darosi priešaky, bet ir tųi, 
kas vyksta dešinėj, kairėj ir užpakaly.

Ir gerai, kad nežinojau: tasai nemok
šiškumas tuo atveju prisidėjo prie mūsų 
sėkmės.

Mūsų batalioną, apgynusį kelią, atlai
kiusį visas hitlerininkų atakas, perkėlė 
poilsiui į Stepancų kaimą. Pirmas daly
kas, kurį atsimenu iš tų poilsio dienų,— 
tai kilnojamoji virtuvė ir katilas, kuria
me išvirdavo puikiausioji arbata. Mūsų 
seniūnas turėjo daug cukraus. Arbata 
buvo panaši į kažkokią keistą skystą ty
rę, bet aš tikrai žinau, jog niekad gy
venime nesu gėręs puikesnio gėrimo. Aš, 
tur būt, išgėriau jos dešimtį puodelių ir 
buvau besiruošiąs nugriūti pailsėti po 
šešių ar septynių kautynių dienų. Per vi
są tą laiką tekdavo miegoti tik stovint, 
prisišliejus nugara prie apkaso sienos, 
valgyti išmirkytą baloje sausainio gaba
lą ir būti blogesnėj padėty, negu bet ku
ris kareivis: tomis dienomis jau many 
budo pirmasis vado jausmas, jausmas at
sakingumo už gyvybes žmonių, kuriems 
vadovauji.

Aš ir dabar esu įsitikinęs, jog pats 
svarbiausias vadovavimo bruožas yra 
kaip tik tas atsakingumo pajautinias. 
Technika, išsilavinimas, karinė treniruo
tė — viso to galima išmokti. Tačiau be 
atsakingumo jausmo prieš savo sąžinę 
vadas niekada nebus tikras kautynių ir 
sava kareivių gyvenimo vadovas. Jis te
bus vien karinio darbo amatininkas.

Ir štai, kai išgertų arbatos puodelių 
skaičius pasiekė apytikriai dešimties, pas 
mane atbėgo kovotojas ir pranešė, kad 
mane skubiai šaukia į divizijos štabą.

Mūsų pasikalbėjimas štabe buvo per
trauktas vokiečių aviacijos puolimo. Vo
kiečiai suuodė divizijos štabą ir pasiun
tė jo bombarduoti keliasdešimt 'lėktuvų. 
Visi skubiai išsiskirstė, aš atsidūriau ar
timiausiame darže.

Netoli manęs, arbūziukuose, gulėjo 
moteris ryškiai raudona- aksomine suk
nele. Tuo momentu, kai ore įkyriai kau
kė ir krito bombos, moteris kažkaip keis
tai judėjo. Tai buvo panašu į žmogų, be- 
siraičiojantį nuo skausmo, mirštantį nuo 
žaizdų. Štai, viena bomba nukrito į kai
mo aikštę, kita padegė namus. Aš pagal
vojau, kad man reikėtų pasitraukti kur 
nors iš daržo, bet tuo tarpu oro puolimas 
pasibaigė, ir aš pamačiau, kad virtuvė 
kartu su mūsų nuostabia arbata buvo 
sumušta tiesiai į ją pataikiusios bonrt 
bos. Aš stovėjau ir iš tolo žiūrėjau į ją. 
Greta pleškėjo degantis namas, rėkė mo
terys, lakstė vaikai, sanitarai nunešė pro 
šalį sužeistą raudonarmietį. Tarp viso to 
labai keistas buvo pasirodymas moters 
su raudona suknele, juodais, kaip degu
tas, plaukais. Ji lėtai išėjo iš daržo, nu
sipurtė suknelę ir, žvalgydamasi į visas 
puses, ėjo per aikštę. Jai priešais, iš 
skersgatvio, ėjo Raudonarmietis rusišku 
šautuvu su tribriauniu durtuvu nešinas.

• Priėjęs prie virtuvės skeveldrų, jis su
stojo. Ten pat atėjo ir moteris raudona 
suknele. Jie apie kažką tarpusavy pasi
kuždėjo, paskui raudonarmietis pažvelgė 

jį ją, kažkaip kreivai nusišypsojo ir užsi
metė šautuvą ant peties. Pastebėjęs ma
ne, jis švelniai apkabino ją per liemenį. 
Po to jie išsiskyrė į priešingas puses. 
Man toje scenoje atrodė kažkas apgaulin
ga. Bet kas gi čia tikrai buvo, aš iš'kar-

to negalėjau suvokti. Tik atidžiai įsižiū
rėjęs, aš pastebėjau po juodais moters 
plaukais kirpto šviesiaplaukio pakaušio 
.dalį. Tada sušukau:

— Stok!
“Moteris” apsidairė ir šoko bėgti. Aš 

pakėliau šautuvą; ir prisitaikiau šauti. 
. Prie manęs prišoko “raudonarmietis” ir 

smūgiu alkūnėn išmušė šautuvą šūvio 
metu. “Moteris,” išgirdusi šūvį, pagrei
tino žingsnius, o paskui, pakėlusi sijoną, 
nudūmė šuoliais. Aš susirėmiau su ber
nioku, man pavyko suspausti jam gerklę. 
Mes nusiritome smėlin. Atbėgo kovotojai, 
mus išskyrė. Paaiškėjo, kad berniokas 
raudonarmiečio uniforma ir moteris rau
dona suknele — vokiečių agentai-žvalgai. 
Berniokas parodė, kur buvo paslėptas jo 
siųstuvas. Jis ištirdavo padėtį ir iššauk
davo lėktuvus. “Moteris” -ryškiai raudo
na suknele įvairiomis sutartomis pozomis 
parodydavo bombarduojantiems kryptį.

Po šito įvykio aš ėmiau neaiškiai, iš 
vidaus, suprasti, jog karas — sudėtin
giausias mechanizmas. Tai aš žinojau ir 
anksčiau iš knygų bei laikraščių, bet 
kaip reikiant supratau tai tik 1941 me
tų rugpjūčio dienomis.. Per tas kelias die
nas aš supratau, kad žmonės kariauja ne 
vien drąsa bei šaunumu, bet ir mokėji
mu. Supratau, kad vadovaujant batalio
nui, negalima pasikliauti tuo, kad tave 
išgelbės tavo karinis nemokšiškumas. Tai 
gali atsitikti kartą gyvenime. Reikia ži
noti, jog karas vyksta ne vien apkasuose, 
ne vien ore. Jis neapsiriboja ta siaura 
juosta, kurioje priešai sukryžiuoja gink
lus, — jis neretai įsibrauna ir į kariuo
menės užnugarį, kur daliniai ilsisi po 
kautynių arba ruošiasi naujiems puoli
mams.

Vokiečių -agentas raudona suknele pa
bėgo. Bet nuo to laiko mano atmintyje 
ėmė tiksliai kilti visi mano iki karo per
skaityti detektyviniai romanai, ėmiau 
domėtis įvairiais galimai specifiniais epi
zodais, anekdotais, — jų gausiai patiek
davo mums užnugaris.

Aš ėmiau domėtis žvalgyba visomis jos 
pasireiškimo formomis.

III
Ilgai ilsėtis mums neteko. Tos pačios 

dienos pavakare mūsų batalioną, kaip 
patį kovingiausią, pakėlė aliarmu ir pa
siuntė į dešinįjį divizijos flangą prie Ko- 
valio kaimo. Mus įkišo į kažkokią skylę, 
pasidariusią toje fronto vietoje; gal būt, 
jos ten ir visai nebuvo, o gal, jų, tokių 
skylių, mūsų fronto kūne buvo koks šim
tas. Tik dabar, turėdamas už savo pečių 
šimtų kautynių patyrimą ir trejų metų 
žygius priešo užnugary, aš suprantu, 
kaip sunku buvo mūsų vadams atsispir
ti prityrusiam, iki dantų apsiginklavu
siam, gerai treniruotam priešui.

Taigi, prieblandoje mes įžengėme į 
mišką ir jau visiškoje tamsoje įsitaisėme 
gintis šiauriniame jo pakrašty. Mūsų už
davinys buvo, naudojantis nakties tam
sa, išslinkti iš miško, nepastebimai pa
siekti aukštumą, kurią dieną prieš tai 
buvo užėmę vokiečiai, ir išmušti juos iš 
ten.

Ir čia aš staiga pajutau, kad mano, 
kaip vado, autoritetas, pasireiškęs anks
tyvesnėse kautynėse, jau nebeveikia ma
no karių. Batalionas tirpo. Už kiekvie
no krūmelio, už kiekvieno medžio — vie
nas čia, kitas ten — nepastebimai atsi
likdavo vienas kitas. Į pamiškę aš išė
jau tik su dviem trim dešimtim karių irx 
išsiunčiau priekin žvalgus. Jie paėjėjo 
kelis žingsnius ir sugrįžo. Žmonės, per 
tiek dienų mačiusieji mirtį, staiga išsi
gando tamsos. Jie ėmė bijoti viens kito. 
Tuo tarpų triukšmas ir šakų treškėjimas 
pažadino vokiečių žvalgo dėmesį, ir į 
pamiškę smogė vokiečių artilerija. Žmo
nės sukrito’ ant žemės, kai kas spruko į 
šalį, po to įsiviešpatavo tylos akimirka, 
o po sekundės per visą mišką nuaidėjo 

■ seržanto uzbeko klyksmas. Paskutinėmis 
dienomis aš buvau girdėjęs daug sužeis
tųjų vaitojimų, tačiau dieną ta| nebuvo 
taip slegiamai baisu. Uzbekas rėkdamas 
kartojo vis du žodžius: “Drauge va-ade!” 
bet kiekvieną kartą kitaip: Pirmą kartą 
jo šauksmas atrodė lyg skundas, antrą 
kartą — lyg prašymas, trečią kartą jis 
šaukė su viltimi ir priekaištu.

(Daugiau bus.)

Minutes of the L.IV1.S. 3rd Dist.
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

3. The LMS 3rd,district coipm. in or
der to form closer relationships with its 
groups and fraternal clubs, .sponsor a 
monthly informative bulletin.

4. The LMS 3rd district honor annual
ly the most active member of each chor
us in its district, the member to be picked 
for his activities in bettering his chorus.

The recommendations were accepted 
unanimously by the conference.

It was moved and seconded that a full 
day be allotted to the conference next 
year so that more delegates would have 
an opportunity to voice their opinions 
and suggestions.

The new LMS Committee was then 
elected and consists of the following 
members: V. Bovinas, Joe Dagis, Mild
red Stensler, Harry Mitkus, Walter Žu
kas, Amelia Burba, Eva Mizara, Adam 
Dagis, Helen Bručas, Adele Grannus, 
George Kazakevich, Jonas Valentis and 
Jonas Juška. Since, there were no repre
sentatives from 2 of our choruses, it was 
decided to have each chorus choose its 
own delegate. The Hartford Chorus, al
though it had sent delegates, was ad
vised to do the same.

The conference adjourned at 4:30

Respectfully submitted, 
Mildred Stensler

Ką Aš Veikiu
Adolfas Skulte

RYGA. — Aš esu Jazepo Vitolos — 
latvių nacionalines muzikos įkūrėjo — 
mokinys. 1934 metais baigiau Rygos 
konservatoriją iš kompozicijos klasės pas 
profesorių Vitolą, o nuo 1945 metų pats

vadovauju tai klasei, neseniai pertvarky
tai į fakultetą.

Dar 1946 metais aš pradėjau kurti 
baletą “Griežiu, šokiu” pagal to. paties 
vardo mūsų genialaus poeto Janio Rai
nio dramą. Šį baletą aš pernai baigiau 
klavire.

Neseniai aš visą baletą griežiau Mask
voje, Visasąjunginiame Meno Reikalų 
Komitete. Jo klausėsi stambiausieji ta
rybiniai kompozitoriai, muzikos žinovai, 
dirigentai, baletmeisteriai, artistai, kri
tikai. Baleto muzika buvo aukštai įvertin
ta ir priimta pastatymui teatruose. Šiuo 
metu aš užbaigiu baleto partitiūrą ir 
manau, jog neužilgo teatras jau galės 
pradėti repeticijas.

Lygia greta su baletu aš sukūriau mu
ziką rašytojos Anos Brigader lyrinei pa
sakai “Princesė Gundega,” su dideliu 
pasisekimu rodomai dabai’ Latvijos jau
nojo žiūrovo teatre. * '

Dabar aš rašau muziką meniniam fil
mui “Rainis,” kurį gamina Rygos kino- 
studija, Filmas pasakoja apie ryškiausi 
Rainio gyvenimo laikotarpį, apie Rainio 
kūrybą ir revoliucinę veiklą, apie laiko
tarpį, persunktą jaudinančiu kovos pa
tosu.

Be to galvoju parašyti kelias dainas 
chorams ir muziką latvių liaudies šo
kiams Vįsos Latvijos Dainų šventei, ku- 

. rią numatyta pravesti 1950 metais. Da
lyvavimą tradicinėje Dainų šventėje lai
kau sau garbingu ir labai atsakingu da
lyku.

Daug laiko ir kūrybinio darbo aš ski
riu konservatorijai. Pernai išleidžiau iš 
mano vadovaujamosios kompozicijos kla
sės savo pirmąjį mokinį M. Bažą, žadan
tį tapti labai gabiu kompozitorium. Da
bar aš parengiu išleidimui dar du talen
tingus mokinius: Geraldą Mednį ir Al
fonsą Cirulį.

Šituo darbu konservatorijoje aš visa
dos esu didžiai patenkintas, jis man su
teikia džiaugsmo ir pasididžiavimo mūsų 
jaunimu jausmą.

Lawrence, Mass
D. S. Parks, lietuvis, Pirmo

jo Pasaulinio Karo veteranas, 
gavo elektrikinį triratį. Jis 
kare prarado abidvi įjojąs ir 
iki šiol šliaužiojo. Gi dabar 
galės jau triračiu važinėti.

Triračiui nereikia jokių 
laisnių. Jis važiuoja 17 my
lių greičiu į valandą. Taip 
įrengtas, kad tik rankų pa
galba paleis varyk liūs. Tri
ratyje yra jėgos batarėja. Vis
kas būtų gerai, tik neturi 
signalų triūbos, tai reikia bal
su šaukti, kad jam duotų ke
lią. Na, sakė, 'kad' patsai 
įsitaisys tą signalizavimą.

Staigiai mirė Juozapas Zin- 
kus. Sako, kad turėjo'krau
jo spaudimą virš 300. Ir mirė 
nuo tos ligos. Jis pirm mir
ties įstojo į LLD 37 kuopą. 
Vargšui neilgai teko būti mū
sų kultūros draugijoj. Lai 
jam būna lengva žemelė il
sėtis. Didelė užuojauta jo 
žmonai ir sūnui Antanui.

visos Nau- 
Bus ir iš 
Šolomskas, 
narys, ku-

LLD 7-tos Apskrities meti
nis piknikas atsibus nedėlioj, 
19 d. birželio, Maple Parke, 
Methuen. Tai bus pirmas 
piknikas taip skaitlingas, nes 
svečių suvažiuos iš 
josios Anglijos. 
Brooklyno D. M. 
Laisvės redakcijos
ris pasakys prakalbą organi
zacijos ir taip svarbiais rei
kalais.

Komisija dirba, kad^ pikni
kas būtų sėkmingas iš visų 
atžvilgių. Turėsimo skanių 
valgių ir tinkamų gėrimų. Gi 
parkas dabar yra labai gra
žus, gamta pačiame gražume, 
visur tik žalia, tik žydi, oras 
tyras. .

Taigi, visi lietuviai iš Law
rence, Methuen ir. visų pla
čios apylinkės miestų ir mies
telių, birželio 19 dieną trau
kite į Maple Parką.

Pagal valdžios nutarimą, tai 
ant Merrimack Court, Law
rence, bus statoma 500 stubų 
su 292 apartmentąis. Tokia 
biliūs jau pradėjo ir apie tai 
miestui pranešta. Bilių buvo 
įnešę Ellender ir Wagneris.

Joseph J. Vitale, 36 metų
/

amžiaus, apkaltintas vagystė
je ir kitais prasikaltimais ir 
nuteistas nuo 3 iki 5 metų ka
lėjimo.

Central Labor Union svetai
nėje kalbėjo Harry Russell, 
darbo direktorius. Aiškino 
reikalų plėtimo ligoninių ir 
kitus sveikatos užlaikymo da
lykus. Išrinktas komitetas dėl 
Children Medical Center 
Fund.

Henry Wallace kalbėdamas 
Bostone 2 d. gegužės aiškint), 
kad piliečiai klaidą padarė 
patikėdami Trumano priža
dams laike pereitų metų bal
savimų. Nedarbas jau da
bar yra, o sekamais metais 
mes .turėsime tokią bedarbę, 
kaip buvo prie Hooverio. Vėl 
ateina darbo, žmonėms ir 
smulkiems biznieriams sunkūs 
laikai.

Gi ponai įsikibo į Marshallo 
planą, rūpinasi kitose šalyse 
gelbėjimu kapitalizmo ir re> 
akcijos, o Amerikos žmonių 
nepaiso.

LLP 37 kuopos’sekąmas su
sirinkimas atsibus sekmadienį,\ 
5 J. birželio, 2 vai. po pietų, 
Maple Pąrke. Būkite visi na
riai ir komisijos, nes yra daug 
svarbių reikalų. Turėsime pla
čiai aptarti ir prisirengtNpriė 
birželio 19 d. pikniko.

Plųmberiai gavo pakelti al
gas. Pirmiau į valandą turė
jo po $1.90, o dabar gaus po 
$2.10.. Tą pranešė biznio 
agentas D. F. Yįynn. Taigi, 
kada darbininkai yrą organi
zuoti, tai gaji gauti ir geres
nį atlyginimą.

Gal tai nedarbo pasekmė, 
bot ankstyvą rytą 'kas- tai iš
kraustė iš visų dėžučių “Die
vui afierą” švento Augustino 
bažnyčioj. Tūli sako, kad da
bar piktadariai pasigrobė tik 
“Dievui aukas,” o kas žino, 
ar jie ateityje ir patį Dievą 
nenorės iš bažnyčios pavog
ti ? Vienas pilietis aimana
vo: “Vaje, vaje, kad kuo, 
tai patį poną Dievą reikės nuo 
vagių užrakinti.”

Ant Hampshire, gatvės, ne
toli Essex, buvo seniausias 

i restoranas,skuris jau turėjo 70

metų. Jis sudegė ir vedėjas 
sako, kad labai abejoja, ar 
bus galima pataisyti, žino
mas tarpe lietuvių, nes jų čia 
nemažai užeidavo pavalgyti.

Mirė Frances Penkauskienė. 
Paliko nuliūdime tris dukras 
ir vieną sūnų. Lai būna Pen- 
kauskienei, lengva ilsėtis že
melėje, o jos šeimai didelė 
užuojauta.

Velionė palaidota 18 d. ge
gužės. Moteris buvo 52 metų.

■ ' Sumanymas sukelti bilionus 
dolerių naujomis paskolomis. 
Yra skiriamos kvotos mies
tams. Vien dėl Lawrence pa
skyrė kvotą $476,879. Var
giai tas bus galima padaryti 
tokio nedarbo laiku.

R. Barlow, jaunuolis, buvęs 
karo laivyne, gavo medalį už 
išgelbėjimą šeimos nuo nu
skendimo ežere. Jis, grįžęs iš 
karinės tarnybos, dirbo pie
niaus darbą. Ant ežero buvo 
čiužinėti vyras, moteris ir sū
rius 5 metų. .Atsidūrus jiems 
pavojuje, Barlow juos išgelbė
jo savo gyvastį statydamas į 
pavojų. S. Penkauskas.

St. Petersburg, Fla

So. Boston, Mass.
(Tąsa nuo S-člo pusL) 

tų, kaip botagas, žmogaus oda 
pasidarytų apšašus ir ilgai
niui mėsos nuo kaulų kristų 
ir nebūtų jokios progos išsi
sukti nuo mirties. Taipgi be 
ultravioletinių spindulių mūsų 
valgomasis maistas būtų be 
maistingumo. Faktas yra ta. 
me, kad maistas/turi savyje tų 
vjtaminų.

Tiesa, kad dabartiniais lai
kais vitaminas B yra gamina
mas sintetiškai laboratorijose 
ir jį gali kiekvienas nusipirk
ti; gali papildyti vitamino D 
trūkumą kūne, jei jo žmogus 
pakankamai negauna. Tačiau 
nėra reikalo pirkti ir imti ar- 
tificialius vitaminus, jei žmo
gus vartoja gerą ir balansuę- 
tą valgį. Kita, laboratorijos 
gamintas vitaminas yra daž
nai grynas blofas ir nieko ge
ro neduoda žmogaus sveika
tai. Jeigu kam gelbsti tie vi
taminai, tai tikrai gelbsti 
tiems, kurie juos gamina, nes 
jie gauna daug pinigų už grū
dų miltelius. Vietoj praleisti 
pinigus' ant tų vitaminų, pra
leiskite ant gero maisto, ir 
viskas bus gerai su jūsų svei
kata.

Taipgi ultravioletiniai spin
duliai, krisdami ant augmenų, 
padirba cukrų, su kurio pa
galba ne tik augmenys auga 
ir maitinasi, bet sukrauna sau 
stiprius raumenis. Tie medžių 
raumenys užvadinti celuloze.

žmogus irgi negalėtų turėti 
tų raumenų, jei jis negautų 
nuo maisto. įvairių cukrinių 
elementų, nes cukrus padeda 
virškinti maistą ir duoda kū
nui naujos energijos.

Pagaliau, kita šviesos spal
vos ypatybė, kuri yra užva- 
dinta infraraudona. Ji susi
deda iš raudonų spindulių. 
Tįe spinduliai šildo žemės pa
viršių, orą, vandenis ir at
mosferą. Be infraraudonų 
spindulių viskas sušaltų ir 
gyvybė išnyktų ‘ant že
mės. Infraraudoni spinduliai 
yra trumpesni, negu ul
travioletiniai, energiškesni, 
aštriai kerta ir giliau* per
smeigia žmogaus apnuogintą 
kūną. Tai mes greitai suži
nom, kuomet apnuoginame sa
vo kūną vasaros metu prie 
maudyklių. Begaliniai yra 
svarbu prijaukinti savo kūną, 
jei jis yra nuogas, kad jis ne- 
ap.degtų, nes dažnai įvyksta 
didelės nelaimės iš priežasties 
nudeginto kūno.

Liekasi duoti vieną patari-' 
mą: naudokitės saulės spin
duliais vasaros metu, tik su 
saiku. Kad infraraudonieji ir 
ultravioletiniai spinduliai pil
nai jį pasiektų ! Tuomet gy
dytojas ir gyduolės liks ma
žiau reikalingi ir jūsų sveika
ta bus geresnė.

Kurie aplaikėte blankas 
rinkimui dienraščiui aukų 
jubiliejaus atžymėjimui, 
prašome darbuotis tuojau.

MIRĖ JONAS POCIUS
Gegužės 18 d. pasimirė Jo

nas Pocius. Palaidotas 21 d. 
į Memorial kapus. Paliko nu
liūdime žmoną — Marijoną, 
podukrą s— Adelę, posūnį — 
Viktorą, daug draugų ir drau
gių.

Iš Lietuvos paėjo iš Varnių 
miesto, iš vargdienių šeimos. 
Šioj šalyje visas laikas buvo 

"su pažangiais lietuviais, nuo
širdus darbo žmonių draugas 
ir pagal išgalę veikė. Rodosi, 
kad ilgiausiai gyveno Easton, 
Pa.

Velionis labai mylėjo moks
lą it gerbė tuos žmones, ku
rie 'skleidžia lietuviu tarpe 
apšvietą. Todėl Pociai sten
gėsi kiek galint daugiau su
teikti savo šeimos nartams 
mokslo. Posūnį išleido inži
nieriaus mokslą, kuris dabar 
gerai gyvena Eastone, o po
dukrą Adelę išleido muzikos 
mokslą. Abu jaunuoliai lėk-

Atydžiai tėmykite, kada 
ir kur įvyksta dienraščio 
Laisvės paramai piknikai ir 
juose dalyvaukite.

tuvu atskrido į patėvio laido
tuves ir jomis rūpinosi.

Asmeniškai man neteko 
daug pažinti velionį, nes neil
gai čia gyvenu, bet kiek pa
žinau, tai žinau, kad buvo 
draugiškas ir nuoširdus žmo
gus. Velionis vienas iš pir
mųjų buvo čia Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 45 kuopos 
narių, kuri darbuojasi lietu
vių tarpe kultūros ir apšvietos 
reikaluose.

Jonas sirgo ilgai, veik du 
metus išbuvo džiovininkų li
goninėje. Ligoninėje būda
mas ^domėjosi darbininkų rei
kalais. Draugai ir 
pagal išgalę lankė jį.

Ilsėkis, malonus 
šios šalies žemelėje!
šeimai gilią užuojautą! LLD 
45 kuopa nupirko vainiką pa
garbai velionio Jono Pociaus.

Natalia.

drauges,

drauge, 
Reiškiu

4 pusi.——Laisve (Liberty, Lith. Daily) — šešt., Geguž. 28, 1949
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CHICAGOS ŽINIOS
To

Sutiko Pakelti $10

29-tą

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

pa
su

Smitrevičius ir 
■tam prakilniam

me LLD 
rentams ?

metus.
taisymai
rinkoje,

130

kas pa- 
XYZ.

įsistiprino tvirčiau, 
111 naujų narių.

P-skas.

Chicagos žinios owGMM
Patarimas Šeimininkėm
Švaros Klausime

ri id žiu lė preky- 
Chicagoje, ku- 
valyti

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J, 
HUmboldt 2-7964

Pančiakų unijos prezidenas Alexander McKeown įtei
kia orchid žiedą (korsažą) unijos 16Jo skyriaus narei 
Marie Switzk. Mrs. Switzk unijos konvencijoje, įvy
kusioje Milwaukee, buvo parinkta kaipo žymiausia 
šių metų motina tarp tos unijos narių. Lokalo virši
ninkas Banachowiczof’as patenkintas jo lokalo narei 

tekusią garbe.

metų kartu 
irgi gyvenę 

Kokį laiką 
studiją Chi-

Moterų Pa
turės naują 

ir jeigu tiesa,

biznio pareigūnas, Ro- 
Mintz, nauja maksimum 
bus $2.16 valandai. U- 
pasilaikė sau teisę ieško-

Girdisi, kad 
žangos Choras 
mokytoją. Na, 
kad ir Aido Choras keis savo,
tai čia jau aidiečių 
te. Negerai, kad 
choriečių nesilanko 
kas, ypatingai po 
bo lininio.

pirm pradedant darbą, 
kiuose mitinguose buvo 
čiai aiškinama už kokius 
gerinimus unija derasi
kompanija, ir pasėkoj to vi
so unija 
gaudama

negirdėti, ką mano 
gyvanašlių kliuba,s

Va, kad taip Merginų Seks
tetas išaugtų į didelį moterų 
chorą, tai būtų smagu! 
dosi,. tam yra galimybių !

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) '

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Fotest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Kiekvieną Laisvės skaity
toją prašome gauti nors po 
vieną naują skaitytoją ju
biliejaus atžymėjimo proga.

' Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS | 
g (REPŠYS) g
| LIETUVIS GYDYTOJAS g 

g Valandos: 2-4 ir 6-8 \ §
« Nedėliomis ir šventadieniais: ' & 
g nuo 10 iki 12 ryto. g 
g 278 Harvard Street g 
g katnp. Inman St., arti Central Sq. g 
v CAMBRIDGE, MASS. g

pasitarnauti 
spaustuvėms Chi- 

Kiti pagerinimai 
derybų, tai 

, pensi- 
senystės

UE Laimėjo Algų Pakėlimą 
Miehle Spaustuvėje

čia streikas išvengtas, kai 
Miehle Printing Press sutiko 
pakelti algas 1,200 darbinin
kų nuo 6 c. iki 20 c. valandai. 
Darbininkai priklauso lokale 
1111, United Electrical, Radio 
and Machine Workers.

Priedui darbininkai gaus 
septynių savaičių pakėlimą 
priskaitytą atgal. Sulyg nau
jos sutarties, kaip praneša lo
kalo 
bert 
alga 
nija
ti didesnio pakėlimo algos po 
rugsėjo pirmos.

šis algos klausimu susita
rimas tarpe unijos ir didžiulės 
kompanijos gali 
ir .kitoms 
cagos plote.
iškovota laike 
klausime šventadienių 
jų, prieš skubą ir 
privilegijose.

Rezultatai pasiekti dėka 
unijos narių veiklumui, kurių 
didžiuma aktyviai dalyvavo 
savo unijos darbuotėje. Tai 
čia ir užsiveria vyriausias 
veiksnys pergalėje prieš kom
paniją.

Diena iš dienos veikla; kiek
vienam įmonės skyriuje lai
kyta susirinkimai ir aiškinta 
derybų progresas; “Town 
Crier” (populiariškiausias as
muo šapoj’e), informavo dar
bininkus kasdien pietų laike, 
skambindamas karvės zvaną 
ir nurodydamas, kiek pasitari
muose ir j prisirengime prie 
streiko atsiekta.

Buvo laikomi demonstraci
niai susirinkimai prie įmonės

Pienines
Savaitėj Darbininkams Algą

šeštadienį pieno išdirbėjai 
sutiko pakelti vidaus darbi
ninkams algas $10 savaitėje, 
sakė valdžios atstovas James 
J. Spillane.

^pillane taipgi sakė, kad jis 
stengsis turėti pasitarimus su 
darbdaviais ir pieno išvežioto
ji! atstovais, kad išvengus 
gręsiamo streiko.

Pakėlimas algos vidaus pie
ninių darbininkams skaitysis 
nuo balandžio 3 d., kada su
tartis pasibaigė.

Išvežiotoji! unijos atstovai 
reikalauja algų pakėlimo ir 
pensijų, kartu 5 dienų savai
tės darbo. V.

Mr. W. A. Stahl vadovauja 
valyme didžiausios pasaulyje 
prekyvietės ir štai kokį pata
rimą duoda šeimininkėms, kad 
nereikėtų namų valyti pava
sarį.

“Pirmiausia, neleiskite na
mams iTžsiteršti,“ sakė Mr. 
Stahl. “Aišku, ar ne taip?“

Stahl yra už žiūrėtojas Chi
cago Merchandise Mart rin
kos. Jis turi 93. akerius iš
valyti grindų ir 2,600 langų 
nuplauti.

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna

vimą. Patogiai ir gra
žiau moderniškai įruošta 
mūsij) šermeninė. Mūsų 
pata/navimu ir kainomis 
būsUe patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Krietfc^ Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.) . ,
Atsitikime varduvių, sukakčių', sirgimų, šermenų ir tt., 

telefonuokite: 
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys ąėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite. 

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo/ Mūsų telefonas niekad nemiega.

Per šią riūką pereina apie 
36,000 žmonių kasdien, išsky
rus šventadienius ir nedėldie- 
nius, ir tie žmonės visko pri
mėto. Visokių popiergalių ir 
laikraščių apie 200,000 svarų 
palieka kas mėnuo; cigaretų 
galiukų milionus, apskaičiuoja 
Stahl.

metus į r sunau- 
galionų papras-- 

taipgi vagoną
Taipgi 
ir per

sakė

Užlaikymui vietos švariai, 
Stahl samdo 360 patarnauto
jų - valytojų ir išleidžia į me
tus muilui ir kitiems daly
kams ' $1,500,000. Anglies 
sunaudoja apšildymui tos di
džiulės prekyvietės apie 25,- 
000 tonų.

Nemaža maliorių grupė dir
ba apskritus 
doja 30,000 
tos maliavos, 
vandenynės j 
eina nuolatos 
taisymai toje 
jis.

Merchandise Mart savinin
ku yra Bostono bankierius ir 
buvęs ambasadorius Britani
jai, Joseph D. Kennedy. Tam 
budinke - rinkoje yra šimtai 
įvairiu agentijų didesnių ir 
mažesnių; krautuvių ir viso
kiu valdišku skyrių.

Seni šios rinkos gyventojai 
sako, kad žmogus gali visą 
gyvenimą 'čionai praleisti ne
nustodamas paprastų dalykų 
—komforto.

Taipgi šion vietovėn, jie ti
krina, galima sutalpinti visus 
Chicagos gyventojus petis prie 
peties, kas, aišku, nebuvo iš
bandyta.

Tai tokia 
vietė randasi 
rios nereikia 
vasaris.

Apskričių Piknikas 
Nukeltas į Gegužės

Sekmadienį LDS-LLD pikni
kas neįvyko iš priežasties lie
tingo oro. Daržo savininkai, 
Sakalai ir Plenaičiai, pasiūlė 
apskričių komitetui gegužės 
29-tą, neužimtą dieną. Ren
gėją’ mielai sutiko ir apskri
čių piknikas įvyks ateinantį 
nedėldienį.

LDS ir LLD apskričių dar
buotojai sakė, nežiūrint, kad 
pasidarė išlaidų prisirengimui 
prie pikniko, bet savaitė laiko 
yra kuopų darbutojams plati
nimui tikietų ir jie turi pilnai 
ta proga pasinaudoti. Kuopų 
darbuotojai turi žinoti ir jie 
žino, kad nuo išplatintų tikie
tų didesne dalis pelno lieka 
kuopoms.. Kitais žodžiais, ap
skričių piknikas yra kartu ir 
visų LLD ir LDS kuopų pik
nikas. Visoms kuopoms yra 
puiki ii’ lygi proga padidinti 
savo Kuopos iždą, tai pasidar
buojant šią savaitę. G. M-la.

I" ' 1)

La Porte, Ind.
Kadangi ši apylinkė įsi

skaitė į “Vilnies” skaitytojų 
teritoriją, tai todėl retai iš 
čia matosi žinučių Laisvėje, 
nors daugelis La Porte lietu
vių skaito Laisvę ir visą pa
žangiąją spaudą.

Šio rašto tikslas — supažin
dinti Laisvės skaitytojus su 
šios apylinkes lietuviais, kurie 
turi įsikūrę gražius ūkius, 
žemiau suminėti draugai yra 
gerai žinomi rytiečiams, prieš 
daugelį metų irgi gyvenę ry
tinėse valstijose.

St. Smitas, mentei lietis, tūlą 
laiką dirbęs prie Vilnies, da
bar turi gasolino stotį ir gra
žiai įsikūręs. Ant to paties 
20-to kelio, trijų mylių atstu
me, tokį pat biznį turi drau
gai Bacevičiai. Draugas M. 
Bacevičius kiek metų atgal 
tūlą laiką ėjo Vilnies adminis
tratoriaus pareigas. Greta 
biznio, dd. Bacevičiai turi gra
žų, diktoką ūkį.

Tik biskį į, šoną nuo 20-to 
kelio jau senokai-, yra įsikūrę 
Jankauskai ir F. Mockapetris 
su L. Valančium. Jie—artimi ( 
kaimynai. Jankauskai užsii
ma žemdirbyste ir priima va
sarotojus. Jų ūkiai pavyzdin
gai ir gaspadarnai sutvarkyti. 
Tik gaila, kad šiuo tarpu d-gė 
J an k a itsk ie nė n es ve i k u o j a.
Bet pavasario grožė ir jauki 
aplinka, tikiu, nugalės visus 
ligos sunkumus. Jų, visi kai
mynai ir šių žodžių rašytoja 
velija jai greito pasveikimo.

Visi pažįsta visuomenininką 
ir piešėją-tapytoją F. Mocka- 
petrį ir jo draugą Valančių, 
kurie jau daug 
gyvena. Juodu 
rytuose ir veikę, 
turėjo paveikslų
cagoje. O šiuo tarpu abu vai
kinai gyvena savo gražiame 
gėlyne.

Sunku būtų žodžiais atpa-1 
šakoti jų nepaprastai gražią 
vietą. Didelis kiemas priso
dintas žydinčiais medžiais ir 
krūmokšniais su įvairiausiais 
žiedais ir gėlynais, kurie ma
loniai gaubia jų kuklią “ba
kūžę,“ kur irgi pilna visokių» 
piešinių. šalį kiemo gaubia 
gražus vaisių sodas. Taip 
gražu, kad - valandžiukei jau
tiesi lyg pasakiškame rojuje, 
čia labai jauku praleisti vą- 
kacijas. Ir n ėdy vai, Ifad šim
tai chicagiečių čia ir pas kitus 
virš minėtus draugus per va
sarą praleidžia liuoslaikį.

Vėliau įsikūrė čia draugai 
Jakai. Jie irgi spėjo sutvar
kyti savo vietą, kuri bus tin
kama vasarotojams. Jų* ūkis, 
tai tikra lietuviška sodyba. 
Kalneliai, if prūdai su žaliuo
jančia giraite sudaro gražų 
vaizdą.

Visi čia suminėti draugai 
visą savo gyvenimą dirbo pa
žangiajame judėjime. Dabar 
irgi jie palaiko LLD kuopą. 
Visad remia sulyg išgalės vi
sas mūsų kampanijas. Visi 
čia įsikūrė, kad užbaigti se
natvę. Tad, manau, kad mū
sų draugai turėtų atsiminti ir 
atlankyti savo idėjos draugus, 

j Ir vakacijos metu, vietoje ki

Detroit, Mich.
MŪSŲ TRUPINIAI

Pasirodo, kad LLD 52 
pos nariams patinka dd.
trevičių farma, nes pageidau
ja, kad per visą vasarą ten 
būtu susirinkimu ii' išvažiavi- V • €
mų vieta. Gegužės 15 dieną 
ten atsibuvo sėkmingas LLD 
52 kuopos susirinkimas ir 
važiavimas.

Sekmadienį, birželio 
tenai vėl įvyks išvažiavimas 
paiYiarginimais. 
įdomus. Pelnas 
mo skiriamas 
dienraščio Laisvės 
30-ties metų gyvavimo, 
gerai tvarko A. 
S. Tvari jonas, 
dalyvauti, 
leisti ir dienraštį paremti.

su
Bus labai 

nuo išvažiavi- 
pasve i kinimui

proga jo 
Viską

Gotautas ir 
Pasirenk ite

gražiai laiką pra-

LLD 52 kuopa turi smar
kų konkurentą,, tai kaimynus 
iš LLD 188 kuopos. Kaip ži
nome, tai LLD 188 kuopa pa
baigoje birželio turės “aristo
kratišką“ balių. Gi jau žino
ma, kad tai kuopai baliai la
bai gerai pavykšta. Mat, 
LLD 188 kuopoje yra gerų 
vdikėjų, tos kuopos patriotų, 
kurie moka ir netingi padir
bėti. Na, kažin, LLD ’52 kuo
pos nariai, ar mes pasiduosi- 

188 kuopos konku-

Nieko 
našlių ir 
padaryti su esamais pinigais? 
Na, kad taip juos paaukavus 
Civilių Teisių Kongresui, juk 
tai visų reikalas! Būtų gerai, 
kad nariai likvidavimui kliu- 
bo surengtų išvažiavimą pas 

iždą paskirtų 
reikalui.

Girdėjau, kad LLD 52 
nariai teiraujasi pas Rūtą 
levičiūtę, ar ji negalėtų 
deniop tokį vakarą šiai kuo
pai paruošti, kokis jos direk
cijoj buvo surengtas LDS 208 
kuopai. Tikrai, tai būtų la
bai gerai. Manau, kad LDS 
208 kuopos jaunuoliai neatsi
sakytų tame darbe.'

Mes turime nepamiršti, kad 
prie ežero išvažiavus galima 
gauti naujų narių į LLD,-taip
gi Laisvei ir Vilniai skaityto
ju. Taigi pasirūpinkime.

Skais.

tur .jas praleisti, tai geriau 
jias savus senus pažįstamus.
Tad mes, laportiečiai, lauksi
me svečių ir iš tolimų rytų' šią 
vasarą. La Portietė.

tos

iš-

Laidotuvių Direktorius
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7į

bus kal
ci augelis 

į prakti- 
sekmingo

kandidatus 
maj oriniuose

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

kitko, sako, 
“pasiruošusi 

valdžios

Kuo-
Sm i-

Wechsler 
jog toji partija ne

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST. Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6288

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 679 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Cont/ol Law at 25)3 Pitkin Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

GIOVANNI BARCI 
dba John’s Restaurant

NOTICE is hereby given that License No. 
VL-51 has been issued to the undersigned 
to sell Beer. Wine and Liquor at retail 
in a Vessel under the Alcoholic Beverage 
Control Law of New York, for on premises 
consumption from May 6, 1949, to October 
21, 1949.

S. S SANDY HOOK, Inc. 
141 Broadway, N. Y.

Ro-

^.k

Pa
pū

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Sėst., Geguž.

City Fusion Party 
Statys Kandidatus

ls praėjusį antradienį 
partijos paskelbto pareiškimo 
per jos sekretorių 
atrodo, 
sidės su Tammanės vadovybe, 
bet statys savo 
ateinančiuose 
rinkimuose.

Pareiškime, be 
jog partija yra 
susidėti su visomis 
partijomis ir grupėmis į vieną 
jėgą,” kad miesto valdžia bū
tų tokia, kuriai visuomenė pa
sitikėtų. Bet, sako toliau, 
“...Tammanė negali tomis 
taisyklėmis gyventi; ir atitin
kamai, negali parinkti kandi
datų, kurie pakiltų aukščiau 
savo kilmės.”

Ennio D’Alessandro, 37 me
tų, valdininkas, prižiūrėtojas 
paleistų pataisoms prasikaltė
lių, tapo įkaitintas išgavime 
sau mokesčių už paliuosavi- 
mus., Dėl to suspenduotas ir 
iš tarnybos, kurioje jis gau
davo $4,300 algos metams.

Apiplaus Brooklyno 
Borough Hall

Valdinė Didžiojo New Yor 
ko Budžeto Taryba paskyrė 
$74,355 a pi prausimui brook- 
lyniškės Miesto Salės (Bo
rough Hall).

Apiprausimas, pirmasis tos 
įstaigos gyvenime per šimtą 
metų, pradėtas praėjusį an
tradienį, užtruksiąs 150 die
nų. Įstaigą stiprins ir gražins.

Salės statybai kertinis ak
muo buvo padėtas balandžio 
28-tą, 1837-tais-metais. Staty
ba, su pertraukomis, tęsėsi 
12

L1WUVISK4
GERIAUSIA DUONA

^SCHOLES BAKING
532 Grand St, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
\ PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsile, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, 
i krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

\ ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

•J® •J®

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW k. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

O fe



* NewYorto^M^Wllnlos
Laisvė Lauks Jūsų Sav o Jubiliejaus koncerte 

Gegužės 294a, !J berty Auditorijoje
Auditorijos Restauran 
tas Veiks Abiemis 
Švenčių Dienomis

Atvykusieji iš kitur svečiai 
ir patys brooklyniečiai šį sek
madienį ir pirmadienį gali 
drąsiai traukti Į Liberty Audi
torijos restaurantą pietų ar 
vakarienės, nes abiemis De
coration Day šventės dienomis 
restaurantas veiks pilnai.

šeštadieniais veikia prade
dant pietumis, o darbo die
nomis tik vakarienės laiku.

Laisvės koncerto svečius 
gegužės 29-tą restaurantas 
pasitiks su tokiu valgių pasi
rinkimu :

Vaisių sunka.
Kopūstų, tomato, ar vištie

nos su makaronėliais sriuba.
Dešros su kopūstais ar su 

kitomis daržovėmis (morko
mis, ankštyse pupelėmis).

Šviežias kiaulienos kumpis 
su “stuffing’u.”

Virginia hamė.
Silkės.
Pavasarinis “salad.” 
žali kopūstai.
Ananaso (pineapple) 

varške “salad.”
Pyragas, pyragėliai, ausiu- 

kės, jello.
Kava, arbata, pienas, pa

sukos. Ar.

su

Trys N. Y. Susiedijos 
Numatytos Pagerbti 
Kare Mirusioms

kapitono Walter 
J r. Square. Jis 
Lenox Rd. Mirė

Brooklyne plotas prie Lin
den Blvd, ir Bedford Ave. bus 
pavadintas 
A. Coakley 
gyveno 100 
ant Saipan.

Kitos dvi vietos yra Bronxe. 
Hennessey Pl. ties 170th St. 
bus pavadintas vardu korpo- 
ralo Irwin Fisher, mirusio ant 
Leyte. Gi žaismavietė prie 
158th St. ir 3rd Ave. vadinsis 
John ir Michael Playground, 
pagarbai dviejų brolių.

Organizacijoms mūrinis namas, 17

kc-

Telefonas EVergreen 4-0208

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD(121-6)

BEER & ALES

Peter Kapiskas

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Licensed Undertaker Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

231 Bedford Avenue
Brooklyn • 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Sėst., Geguž. 28, 1949

Telefonas.
EVergreen 4-7729

Išlipti
Skersai

mūrinis, atskirai
2 metų senumo

REAL ESTATE—INSURANCE 
87-07 94th Street 

Woodhaven 21, N. Y. 
Telefonas 

Virginia 9-0842

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

MATYK IŠSIVYSIANČIĄ ISTORIJĄ!
4 Didžiųjų užsieniniai ministrai susirenka Paryžiuje. 

Gelžkelių streikas Berlyne prieš kairiuosius.
Potvyniai ir viesulai smogia, Vakarus.

“On Watch” — This is America serija.

EMBASSY BROADWAY AND 46TH STREET

Layne
Ledinėje scenoje: Arnold Shoda ir

* Jean Arlen

grupių persiėmę 
ateinantį penkta- 

yra, birželio 3 d.

Vgyve- g
Brook-

praėjusį tre-
LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko 

" SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

SmbMq

Parsiduoda 8 šeimynų mūrinis 
namas ir vienas garadžius, 20 metų 
senumo, steam heat, geros įplau
kos, $400 random į mėnesį, geras 
investmentas. Namas randasi Cy
press Hills, 101-103 Arlington Ave., 
cor. Hendrix St., Brooklyn, N. Y. 
Phone TA. 7-6731.

Private.

? BROOKLYN §

f LABOR LYCEUM1 
* DARBININKŲ ĮSTAIGA | 
&Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-įl 
gkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.2

Puikus steičius su naujausiais g 
įtaisymais. J

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į
Kainos Prieinamos. 3

949-959 Willoughby Ave. g
Tel. STagg 2-3842 §

Ar jau turite delegatus 
Davimui i Washingtona birže
lio 8-tą Liaudies žygyje pas 
prezidentą ir kongresmanus 
šaliai gerovės ir taikos reika
lais? Jei turite, tuojau pra
rėkite juos J. Siurbai, kuris 
yra clarbiečių Įgalintas vesti 

Jietuvių sąrašą. Jei dar ne
turite, pasistengkite tuojau 
išrinkti, gauti. Komisija.

MŪSŲ KAIMYNAI TURĖS 
SVEČIĄ Iš IZRAELIO

Williamsburge veikianti žy
du Įstaiga, YM-YWHA, birže
lio 1 vakarą rengia prakal
bas, kuriose kalbėtoju turės 
svečią iš Izraelio, toje šalyje 
augusĮ ir mokslą ėjusĮ, taipgi 
jos kariuomenėje tarnavusį 
dr. Zev Cohen. Įvyks Įstaigos 
auditorijoje, 575 Bedford 
Ave. Kviečia visus Įdomau
jančius.

20th Century Fox perstato ,

“THE BEAUTIFUL BLOND FROM BASHFUL BEND” 
Žvdigždžiuoja: Betty Grable * Cesar Romero ♦ Rudy Vallee

Smagi Muzikalė Komedija Technicolor spalvomis
Scenoje—Asmeniškai: Al Bernie * The Berry Brothers * Viola 
Gaston Palmer * The Roxyettes. • 
ROXY THEATRE, 7th Ave. ir 50th St.

Išvakarėję savo didžiosios 
jubiliejinės iškilmės 
priminti visiems dienraščio 
Laisvės skaitytojams, patro
nams ir prie toliams, jog Lais
vės pradėjimo eiti dienraščiu 
30 metų jubiliejui atžymėti—

Koncertas įvyks jau šį sek
madienį, gegužes 29-tą, 3:30 
po pietų, Liberty Auditorijoje, 
kampas Atlantic Avenue ir 
110th St., Richmond Hill (kel
rodžio žiūrėkite kitoje vieto
je). Tikietas $1.20 koncer
tui ir šokiams, vien tik šo
kiams — 75 c. Šokiams gros 
Jurgio Kazakevičiaus orkes
tras. Šokių pradžia 6:30.

Koncerto Programoje:
Biruta Senkus, sopranas. iš 

Minersville, Pa., pirmu kartu 
Laisvės koncerte.

Stasys Kuzmickas iš She
nandoah, Pa., laisviečiams jau 
gerai pažįstamas, bet už tai 
vis labiau laukiamas daininin- 
kas-baritonas.

Suzanna Kazokytė iš Ja
maica,'mezzo - sopranas, jau 
plačiai žinoma ne tik Brook
lyne, bet ir apylinkių lietu
viams.

Kultūriniame Centre
LAISVIEČIĄI IMSIS 
SU KULTORIEČIAIS

Ketvirtadienį susirinko bū
relis norinčiųjų bolingą loš
ti ir pradėjo organizuotis. Nu
matyta lošti dviem vakarais, 
nes ne visi gali tą pati vaka
rą susirinkti. Todėl pasiskirta 
antradienis/ ir penktadienis.

Pradžioje organizuojamos 
dvi grupės. Viena grupė susi
dės iš bolininkų, kurie gyvena 
bei “sukinėjasi” Kultūrinio 
Centro apylinkėje. O ten 
randasi visa eilė mūsų ge
riausių lošėjų. Kita grupė ’su
sidarys iš tų, kurie gyvena 
Williamsburge bei “sukinėja
si’! aplinkui Laisvę, čia irgi 
randasi smarkių lošėjų. Taip

tūriečių grupe. Bet galuti-_ 
nas susigrupavimas ir pirmu
tinis tarpe 
mas Įvyks 
dienį, tai 
vakare.

Numatoma pradėti su dviem 
komandomis kiekvienoje gru
pėje. Į komandą įeina penki' 
lošėjai. Viena komanda ga
lės susidėti iš geriausių lošė
jų, kita iš prastesnių. Bet 
jeigu atsirastų daugiau ukvat- 
ninkų, tai galėtų kiekviena 
grupė turėti po tris ar ketu
rias komandas. Juo daugiau, 
tuo geriau!

Norinčiuosius bolingą lošti ir 
priklausyti prie vienos ar ki
tos grupės kviečiame tuojau 
užsiregistruoti. Norintieji Įsto
ti Į kultūriečių grupę, susisie
kite su Robertu Feiferiu. _ O 
tie, kurie norite stoti laisvie- 
čių “armijon,” matykite S. 
VečkĮ. x

Numatomos labai smarkios 
lenktynės. Laimėjusioji pa
baigoje sezono grupė gaus 
dovanas. Dar nenustatyta, 
kaip ir kiek pinigų bus sukel
ta toms dovanoms. Bet pra
džia jau padaryta. Lietuvių

Frank Balevičius, pianistas- 
norime kompozitorius, skambins savo

linksmintojas daino- 
dienų draugas, va-
Jurgio Kazakevi-

ir kitu kūrinius.>
Sietyno Choras iš Newarko, 

vadovaujamas Walterio Žuko, 
šauniai dainuojąs namie ir 
jau pasiekęs ir kitas valstijas.

Aido Choras, brooklyniečių 
nuolatinis 
mis, visų 
dovybėję 
čiaus.

Bronė Sukackienė (Šalinai- 
tė), muzikos mokytoja, akom
panuos dainininkams.
JŪSŲ IR MŪSŲ ŠVENTĖ

Dienraščio Laisvės sukak
ties šventė pirm visko yra 
jūsų šventė, nes tai jūs, skai
tytojai ir prieteliai, įkūrėte ir 
išlaikėte dienraštį tam, kad 
jis tarnautų jums, visiems lie
tuviams darbo žmonėms. Tuo 
patimi laikraštis tarnauja ir 
progresui bendrai. Ir tarnaus 
ateityje, kol jūs būsite su Lais-

Pasimatykime Laisvėš jubi
liejaus metų pradžiai atžymė
ti koncerte gegužes

' <rytoj), Auditorijoje!
29-tą

Namo Bendrovės prezidentas 
Mike Klimas, dalyvavęs susi
rinkime ir pamatęs sportinin- 

paklojo pen- 
Štai pradžia!

jog atsiras ir daugiau 
ai’ kitos grupės entu- 
kurie prisidės prie su- 
gerokos sumos dolerių

k u entuziazmą, 
kine ir sako : 
Tikiu, 
vienos

kėlimo
a p d o v a nojimui laimėjusios 
grupės.

O dabar iki pasimatymo 
Kultūriniame Centre birželio 
3 d. vakare. Sportas.

Kelrodis i 
Laisves Koncertą

Iš bile kur atvykę, klaus
kite kelio Į RICHMOND HILL.

Iš New Jersey automobiliais 
Įvažiavę New Yorkan klauski
te kelio Į Manhattan Bridge 
(ne Brooklyn Bridge), o per
važiavę tiltą ieškokite Atlan
tic Avė.

Iš Connecticut Įvažiuoti Į 
Queens apskritį per White
stone fridge ir ten klausti ke
lio Į Richmond Hill.

Traukiniais iš New Yorko:
BMT Jamaica traukiniu iki 

111th St. stoties. Eiti 111-ja 
du blokai iki Atlantic Avė.

Independent Jamaica trau
kiniais iki Union Turnpike- 
Kew Gardens stoties, stotyje 
nusipirkti transfėrą ir sekti 
rodyklę Į Q-37 busą. 
prie Atlantic Avė.
gatvę matosi auditorija.

Nušovęs Kaimyną 
Už Pačia?

Salvatore Affatigato, 
nęs 672 President St., 
lyne, 64 metų, 
čiadienĮ prisipažinęs nušovęs 
gavo kaimyną barberĮ Salva
tore Esposito, 19 metų. Sa
kosi šovęs už tai, kad jis būk 
lindęs pas j c- žmoną Carmellą, 
.55 metų. *

Affatigato dirbo BMT Bay 
50th St. stotyje kasininku per 
31 metus, yra tėvas dviejų 
j^u paaugusių sūnų ir dūk-’ 
terš.

Nušautasis buvo pavienis. 
Užsiimdinčjo loterijomis, už 
ką jau buvęs du kartus nu
teistas, tad yra daleidimu, 
kad gal turėjo ir finansines 
giminystes.

Svarbi Brooklyn© 
Organizacijų 
Konferencija

29 d., 
Įvyks 

organi-

Šį sekmadienį, geg. 
Kultūriniame Centre 
Brooklyno pažangiųjų 
zacijų bei draugijų ir kuopų
konferencija. Visi išrinkti at
stovai privalote dalyvauti. Ga
li dalyvauti ir 
šiaip svečiai.

Konferencijos 
čiai pasikalbėti

nedelegatai,

tikslas; pla- 
dienraščio 

Laisvės trijų dešimtų metų 
sukakties atžymėjimo ir mūsų 
pažangiosios visuomenės vei
klos reikalais.

rija prasidės 10 
Po konferencijos, 

restaurante pasivalgę 
galėsime dalyvauti 
jubiliejiniame kon- 

Komitetas.

vai. ryte, 
ten pat

Laisves 
certe.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys su šiluma, šiltu vandeniu ir 
su dviem langais. Pageidaujama pa
vienio vyro ar moteriškės. 228 So. 
1st St., apartment 19, Brooklyn. 
Arti restauracijų ir geras susisieki
mas su miestu. (124-6)

REIKALAVIMAI
Reikalingas geras darbininkas 

dirbti Restauracijoj. Pageidaujama, 
kad mokėtų pilną darbą. Dėl dau
giau informacijų galite kreiptis as
meniškai arba telefonuokite. Main 
5-9108. Aleksejus, 44 Hudson Avė., 
Brooklyn, N. Y. (125-127)

2

PARDAVIMAI
Parsiduoda Dry Cleaning biznis 

prosavojamos mašinos, 1 Dry 
Cleaning mašina ir 1 mazgojimui 
mašina. Tas biznis šioje vietoje yra 
išdirbta per 25 metus. Galima pa
daryti gražų pragyvenimą. Prašome 
kreiptis: Ridgewood Tailor,

58-03 Metropolitan Ave., Brooklyn, 
N. Y. (Ridgewood sekcija), Telefo
nas HE. 3-5960.

Agentams leistina teirautis pir- 
kikų. Kaina prieinama. (125-7)

RICHMOND HILL, N. Y.
Visuose namuose tušti kambariai, 

visi su šiluma ir prie visų gara- 
džiai.

6 kambarių atskirai statytas na
mas $6,000.

Dviejų šeimų, 9 kambarių, atski
rai statytas namas $8,950,

Dviejų šeimų, 
statytas namas, 
$14,950.

Trim šeimom,
kambarių, 6 metų senumo.

Šešiolikai seimų mūrinis namas, 
50x100, randų neša $7,000.

Turime visokių namų, visose da
lyse miesto ir užmiesčiuose. Prašo
me kreiptis: Zinis, RE. 9-1506.

(123-5)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

. JOHN A. PAULEY

Iv H 7 * v * O • • i •s Kriaučių businnkimo

pir- 
be

pri-

Gegužės 25 d. įvyko kriau
čių susirinkimas, gana .skait
lingas nariais. Lokalo pirmi
ninkas V. Zaveckas, atidary
damas susirinkimą, kvietė 
kriaučius užsilaikyti tvarkin
gai ir dalykus rišti rimtai, kad 
neįvyktų panašiai, kaip 
mesniame, kuris baigėsi 
atitinkamos tvarkos.

Sekė skaitymas laiškų, 
siųstų lokalui iš įvairių orga
nizacijų su tikietais bankietų 
ir piknikų, kviečiant lokalą 
dalyvauti. Be jokių ceremoni
jų visi iš organizacijų prisiųs
ti tikietai nupirkti.

Mūsų lokalo taipgi įvyksta 
piknikas pabaigoje liepos me
nesio. Tam reikėjo išrinkti 
sekretorių ir pirmininką, jais 
išrinkti J. Hermanas ir Bi- 
kulčius.

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE—INSURANCE

QUEENS VILLAGE—$8,500
Vienos šeimos medinis, atskiras 

namas, 5 kambarių. Steam Heat, 
Automatiškai šildomas vanduo. Ve
netian Blinds. Tik Trijų Metų se
numo. No. 895.
SO. OZONE PARK—$8,750
Vienos šeimos namas su garažu dėl 
vieno karo, medinis, aliejaus šildy
mas, Magic Chef pečius, Venetian 
Blinds, gražus, gerai užlaikytas na
mas. Randasi 123-15 145th Street, 
arti Rockaway Boulevard. No. 888.
EAST NEW YORK—$5,900 
šešių šeimų "cold flats,” po 3 ir 4 
kambarius apartmentai. Vienas 
apartmentas, 3 kambarių tuščias. 
Jeigos $1,320 į metus. No. 906.
WOODHAVEN—$11,000
Dviejų šeimų medinis namas, 6 
kambarių apartmentas, ant viršaus 
su gorčiais, 5 kambarių 
apartmentas apačioj bus 
naujam savininkui. Garažas dėl vie
no karo. Dvi atskiros šildymo sis
temos. Lotas 23x100. No. 717.
5-KAMBARIŲ APARTMENTAS 
renduojasi už $48 j mėnesj. Yra .ir 
šildymo sistema, kuria rendauninlyas 
galės kūrenti. Jei savininkas kurohs, 
tai renda' $60 j mėnesj.

Turime naujų namų, įvairiose 
miesto dalyse, taipgi šešių ir aštuo- 
nių šeimų namų Ridgewoode, taipgi 
apartment inių namų, namų su krau
tuvėms, ir daug vienai ar dviem 
šeimom namų.

Prašome kreiptis pasH mus viso
kiais Real Estate ir Insurance rei
kalais. Jeigu norite parduoti jūsų 
namą, tuojaus mums praneškite.

Orman & Michelson

apatinis 
tuščias

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D
223 South 4th Street

BROOKLYN, N, Y. 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Valandos:

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y..

Tel. ST. 2-8842

GERIPIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių
’ gražus pasirinkimas.

lš trade boardo mūsų loka- 
lo atstovas pranešė, kad dirb
tuvėms pradėjus dirbti bosai 
turi 
įlinkus iš unijos raštinės, 
kitaip bus pašaukti prie 
kos.

sąmdyti unijistus darbi- tvarkingas svarstant
nes 

tvar-

arti-
Delegato raportas iš 

tuviu stovio rodo kad 
moję ateityje tūlos dirbtuvės 
pradės dirbti. Koks bus at
einantis kriaučių sezonas, kol 
kas sunku pasakyti.

Taipgi delegatas Ch. Kun
drotas pranešė apie vakari jas. 
Kriaučių vakacijos bus pana
šiai apmokamos, kaip buvo 
pernai — viena savaitė pir
miau, antra savaitė vėliau, 
pagal darbininko tyždarbį per
eitą motą ir išdii 
dirbęs vienoje >

ą laiką. Iš
dirbtu ve j e 3 

motus gaus pimą užmokestį 
už antrą savaitę. O už De
coration Day šventę gaus už
mokėti tie, kurie yra dirbę 
pirm minėtos šventės, arba

SOV. SAJUNGON

PARCEIS”
Visai Apmokėtais 

Muitais. 
Maisto, drabužių ir 
vaistų pundeliai
apdraudžiami REIKALAUKITE KATALOGO “L”

WORLD TOURISTS inc.
1845 BROADWAY (60th ST.). NEW YORK 23. N. Y. 
Telephone: LUxcmburq 2-0590

DA0TAM lArurrunK TREMONT TRAVEL BUREAUBOS ION AGENTŪRA neo Columbus Avenue, Boston, Mass.
Phone: Highlands 5-7252

I IZRAELI

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

'7T TDD’G 4 D 411 GRAND STREET h U Iri 0 !> Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Peter 
KAPISKAS

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
4. Tel. EVergreen 4-9612

kurie dirbs po šventės. Ne
paisant, kad ir vieną valandą 
dirbs, mokesti gaus už visą.

Reikia pasakyti, kad susi
rinkimas buvo gana didelis, 
narių skaitlingai, užsilaikymas 

; klausi
mus. Būtų malonu visuomet 
turėti tvarkingus susirinkimus, 
kriaučiai galėtų daug ko at
siekti. 4 Bet ar socialistai prie 
to dasileis. . .

Einant prie susirinkimo pa
baigos socialistų klikutė ir vėl 
bandė susirinkimą ardyti, kaip 
kad pirmesniame padarė, bet 
vargšai gavo “šalto vandens” 
už kalnieriaus — niekas jiems 
nepritarė, tai visi “septyni 
miegantieji,” kumštis iškėlę, 
maršavo pro duris. Mūsų lo-, 
kalo valdybai reikėtų su to
kiais sutvėrimais visada taip 
pasielgti, neleisti lokale Sui
rutes keltai

J. Stakvilevičius. .

Fr. Mat-Washington 
thews prisaikdintas kaip 
naujas laivyno sekretorius.

RUMUNIJON
i
i •

DOVANAS 
PAŠTU 
ar ORU

14 Pasaulio Kampus

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Valandos:

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta




